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العربيةالترجمةمقدمة

؟ء...َ-ثِر

استوطن،التاريخقبلماعهورفمنذ.وغناهبطولهالقدبمسوريةتاريخيتميَّز

وتحمّيقحضارتعهببناءْوأخذ،القلهـبمالعربيّالمشرقمنالمهمةالمنطقةهذهالإنسان

العصوربدايةومع.المعادنواستخدامالبيوتوبناءوالاستيطانالزراعةفعرف.منجزاته

أبجديّة،إلىضوريّة-مقطعيّةكتابةمن،الزمنمعطوّرها،الىالكتابة،عرفالتاريخية

القلهـيم.لمالعاشعوبجميععنهأخذتها

الألفففئ.سوريةأرضعلىالمختلفةوتنظيماتها.ممؤسسّماتهاالدولهَونشأت

العصورفيوعُرفتإبلا.مملكةوهىألاالمنظّمة،الممالكأولىقامتالميلادقبلالثالث

وكانوغرها.وحماةدمشقوآراموأوجاريتوماريكيمحاضأخرىممالك،اللاحقة

الصغرىوآسيةالرافدينبلادفيلها،المجاورةوالممالكالقوىأنظارمحطّسوريةغئ

شاروكينمنبدءاًرالممالكالقوىهذهملوكلغزواتعرضةجعلهامما،النيلووادي

وشهدت.المقدونيّوالاسكندرالأخمينيّةالفارسيّةالإمبراطورية.مملوكوانتهاءًالاكاديّ

مصادرفيأوالقديمةالسوريّةالمصادرفيعنهاأخباراًنجد،كثيرةأحداثاً،لذلكنتيجةً

القديمة.ومصروالأناضولالرافدينبلادفيلهاالمجاورةالدول

03ل0)غوالكتابةظهورمنذالقد!السياسىّسوريةتاريخالكتابهذايتناولى

.عامآلافثلاثةتقاربفترةيدرسفهو.م(،ق)333لهاالمقدونيّالاحتلالوحئ.م(ق

التيالسياسيةللأحداثالرئيسةالخطوطالدراسةهذهترصدحداث،الاًكثرةوبسبب

،والاستزادةالتوسعأرادلمنإليهاعالرجويمكنالتيوالمراجعالمصادرذكرمع،وقعت

هىكماالأصليةالهوامشابقيتوقد.الكتابآخرفيأوفصلكلنهايةفيإمّاوذلك

http://www.al-maktabeh.com



فيالقدبمسوريةتاريخعننشرماالقارئليعرفالعربيّةاللغةفيبإضافاتبعضهاوذيّل

العربية.اللغة

فطأنّغير،المختلفةالأجنبيةباللغاتالقديمسوريةتاريخعنالكثيركُتبسسكا

المنطىَإلىتمتّلالغاياتأوأحيانجً،بالتاريخلهمعلاقةلااجدّاً-هـصْعهقليلبالعربيّة

علميّبأسلوبكتبهفقد،كبرىأهميّةالكتابهذايكت!سبلذلك.بصلةالعلميّوالمنهج

كلخغل،هورستالدكتورالأستاذهوكبير،ألمانيّوباحثأستاذٌورصينجادّومنهحىّ

مولّفاتوله،القديمسوريةتاريخعنالكتابةفيحياتهمنكبيراًقسطاًأمضيالذكما

متعمّسشابّبترجمتهقاموقدكتإ،ماآخرهوهذاوكتابناذلك.عنمتعدّدة

التشويهاتكلّعنبعيداً،صحيحةمعرفةالماضيمعرفةإلىالرغبةوالح،تحدوه

الزائفة.والتأويلات

مرعيعد:لدكتورا
27/9/5991فيدمشق
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المؤلّفمقدمة

المتعلَقةالمتوافرةالمكتوبةالمصادركلّ،عنمعلوماتإعطاءإلىالكتابهذايهدف

السوريّةالأرضعلىالدولأولىظهورمنذ،القدمسوريةتاريضمن،المختلفةبالمراحل

لسورية.()المقدونيّالكبيرالإسكندراحتلالحئ

باقدرالمواد،هذهيقوِّمأنأيدينابينالذيالتارفيّا!صريحاولنفسهالوقتفِى

عنالمنشورةالعلميةالدراساتإلىومشيراًذاكراًالمصادر،،السياسىّالتاريختخصّما

الفترةوطول،بذلكالمتعلّقةللمعلوماتالواسعالحقلولكن.والمعلوماتالنصوص

المشاكلحلّأوبتفاصيلها،النصوصكلىمناقشةالمستحيلص،مجعلانالمعالجة

تقدم،التاليةالصفحاتفإنلذلك.المناقشةقيدتزاللاالقيوالتاريخيّةالكرونولوجية

بالمنشوراتيسترشدأنالمهتمّ،القارئوترجوالمادقي،المركبهذاإلىمدخلاً

.الكتابسياقفيالمذكورةالدراساتر

الدراساتأكثرإلىمستنداًواكتملى،سنواتعدّةمدارعلىالكتابهذااعدّ

كلّإدخالدائماًالمستطاعمنيكنلمولكشوتفسيراتها.القديمةالنصوكل!عنشيوعاً

الجديدةالمعلوماتوفرةأدركناإذاوبخاصة،الكتابمخطوطفيوالافتراضاتالإمحنافات

الرئيسةالمصادرتوجدأننأم!!آنناغير.القديمةالأرشيفاتنشرعمليّاتتقدّمهاادي

.الصفحاتهذدفيوالمراح!

1991احزيرانفيبرلينكلينغلهورست
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والمراجعالمصادرألم!اءنحتصرات

Number of (unpublished) Mari texts

Annales archeolo2 iques arabes syriennes

(Annalesarcheologiques de Syrie (former title of AAAS
Altbabylonische Briefe in Umschrift and Ubersetzung, hrsgg. von

.F..R Kraus

Ankara Arkeoloji Muzesinde bulunan Bogazkoy tabletleri

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest

icaدActa Sumerolo

**71(Archives epistolaires de Mari =( ARM

3.51 ientforschunانأأ.Archiv

Annuaire de 'l Institut de Philologie et 'd Histoire Orientales et Slaves

Annali del' Instituto Universitario Orientale Napoli

American Journal of Archeology

Number of Alalakh Tablets

d.,) Ancient Near Eastern Texts relating to the Old!س).Pritchard,.J B

(96915591,)0591Testament, Princeton

Anatolian Studies

Alter Orient and Altes Testament, Veroffentlichungen zur Kultur and

Geschichteلا des Alten Orients

Altorientalischeولس!3 Forschun

American Oriental Series

7091-6091Breasted, .J,.I Ancient Records of Egypt, Chicago

.seeLuckenbill. .D D

Archivi Reali di Ebla, Studi

Archivi Reali di Ebla, Testi

،11 Wiesbaden7291and-ا,Grayson,.A,.K Assyrian Royal Inscriptions

7691
4archives royales de Mari

Archiv Orientalni

Annual Report, The Royai Inscriptions of Mesopotamia Project

Assyriolo ! ical Studies

Annales du Service des Antiquites de 'I Egypte

Sigrist, ,.M Neo- Sumerian Account Texts in the Horon Archeological

891'_Museum (Andrews University Cuneiform Texts, ,)1 Berrien Springs

Baghdader Mitteilungen

Bulletin of American Schools of Oriental Research

The Biblical Archaeologist

Number of Tablets in the British Museum

Bulletin du Musee de Beyrouth

Bibilische Notizen
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BO Bibliotheca Oriental is

e Ancient HistoryحهThe Cambridي!!بم

Comptes rendus, Academic des Inscriptions et Belles- Lettrecحسا!اول"

CTHا .E Laroche, Catalogues des textes hittites, Paris 79I

EA Publication number of Amarna texts

Zeitschriflعأ+"ه"ء-اظي؟ء3؟-ول؟3ي104فىء5عاع"عEAZ

entalische Studiesاهآer alt!حFAOS Freibur

FF Forschun 3 en and Fortschrirre

(5791)46RA451(59)1 and:+؟,FHG.E Laroche, Fra5 ments hittites de Geneve
er335ع،3!357أ،أ2عأ+ءأجايا!اء:م533حع!م01.5أح!م75أ!!2أولأعأالا،أ!4ح3!33لأ3أ3ح؟!

0291Reiches, Leipzig

Fr6 yne, Old Babylonian Period: Frayne, .D,.R The Royal inscriptions of

00991Torento!(5915!ح-)3002odأ.Mesopotamia. Old Babylonian per

Annales Universitatis Scientiarurn Budabestinensis. Sectic:+1.؟.، Eح*ثها8291ل!ةة

1؟ 11 sto01 ica XXII. 1 9X

!..Grayson,Grayson. .A K

7591Chronicles

6591-GS Klengel, ,.H Geshichte Syriens im .2 Jahrtausend .v .u ,Z,111-1 Berlin
791لأ

.7.3 andأأ!اyptens zu Vorderasienكأen AدHelck,.W Helck, Die Beziehun`g

7191(Beziehunge Jahrtausend .V Chr.. Wiesbaden 6912 ( + nd edition

6 Orient)اول!)أح+HSAO Heidelberger Studien zu

HT Hittite Texts in the Cuneiform Charcter from Tablets in the British

0291Museum, London

IBoT Istanbul Arkeoloji Muzelerinde bulunan Bogazkoy Tabletler

IEJ Israel Exploration Journal

IM Inventory numbers of the Iraq Museum Baghdad
301 Israel Oriental Studies

Solllberger, -,_E Kupper, -.J,.R Inscriptions royales sumeriennes etا"3ول

7191akkadiennes, Paris

JANES The Journal of the Ancient Near Eastern Society

JAOS Journal of the American Oriental Society

JARCE Journal of the American Research Center in Egypt
3 Journal of Cuneiform Studiesحل

JEA Journal of Egyptian Archeology

-,.JEOL Jaarbericht van het Vooraziatisch- egyptisch Gezelschap Ex Oriente Luxr%,._----. r

JESHO Journal of the Economic and Social History of the Orient

e Agyptischen Listen palastinensischer and syrischer.ه،.Jirku, Jirku, A

3791Listen Ortsnamen, Leipzig

3 Journal of Jewish Studiesلهله

JNES Journal of Near Eastern Studies

-..-,KAHKeilschrifturkunden aus Assur historishen lnhalts,,11-1 Leipzig1191andinffl nv. inn
(3716,2291) WVDOG

KAIDonner,-.H,أ-111، Rollig,,.W Kanaanaische and aramaische Inschriften

(Wiesbaden7691-7191 (3rd edition

KAJ Keilschrifttexte aus Assur juristishen Inhalts, Leipzig2791 (WVDOG50)KAV
ول،7!ك!أا33"ءأيمع8أعلما"3ول33لما3س!337"حأع4!ولس!+ا"ول؟)ول،ساس!أ22أ!0291(7*!هل!53

KBo Keilschrifttexte aus Bogazkoi

15
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.,n,Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit!أ*4!لحKTU .M Dietrich-.O Loretz- .J S

7691I (AOAT)1/24 Kevelear/ Neukirchen- Vluyn

Keilschrifturkundenأة aus Bogazk!!لاك

3 Missione archeologica italiana in Siria(يلاول

Mari. Annales de recherches interdisciplinaires"7!ا

MDOG Mitteilungen der Deutschen Orient- Gesellschafi

MEE Materiali epigrafici di Ebla

3 Orientforschung1اول 5 Mitteilungen des Institutsيلا

Melanges de 'I Universite Saint- Joseph, Beyrouthلا37له

MVA Mitteilungen der Vorderasiatisch- Aegyptischen Gesellschafl

MVN Materiali per it vocabolario neosumerico

NABU .N .A .B .U Nouvelles assyriologiques breves et utilitaires

OA Oriens Antiquus

Oriental Institute Publicationsاهع

OLA Orientalia Lovaniensia. Analecta

OLP Orientalia Lovaniensia. Periodica

OLZ Orientalistische Literaturzeitung

Or Orientalia

4 Palestine ExplorationQuarterlyعء

raphical Bibliography ofءraphy Porter, .B - Moss, .R .L,.B ToboءPorter- Mos , Biblio

،Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings. VII: Nubia

5191the Deserts, and Outside Egypt. Oxford

PRU Le Palais royal 'd U 3 arit

RA Revue 'd Assyriologie

RHA Revue hittite et asiatique

raphique des textes cuneiformes!ك!خهRGTC Repertoire

RIA Reallexikon der Assyriologie and Vorderasiatischen Archaologie

RS Excavation numbers of the Ras Shamra tablets

RSF Rivista de 3 li studi fenici

RSI Rivista storica italiana

RSO Rivista degli studi orientali

SAK Studien zur Altagyptischen Kultur

SBA Saarbrucker Beitrage zur Altertumskunde

Studi Eblaiti"3ع

linguistici sul Vicino Orient anticoعSEL Studi epigrafici

Simons. Simons, Journal., Handbook for the Study of Egyptian Topographical Lists

3791to Western Asia, LeidenءLists ، Relatin

SMEA Studi micenei ed e 3 eo- anatolici

SSEA Journal Society for the study of Egyptian Antiquity Journal

azkby- TexterكاStBoT Studien zu den Bo

TCM Textes cuneiformes de Mari

THeth Texte der Hethiter

TFR Terga Final Reports

TSSI Gibson, .J .C,.L Textbook of Syrian Semitic Inscriptions, )- Ill, Oxford

.2891-7191

TUAT .O Kaiser (ed), Texte aus der Urnwelt des Alten Testaments

-arit:ع+ Forschunلا3اللمحه

.yptischen Altertums, .4 Abt3ع A؟حUrkundenلا3*ا
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Vorderasiatische Bibliothek

ل!2(ةح،!ه!كاس!ك!ةأ+س!*اس!،)039

Vestnikأ3034أأ drevnej

5س! Orient+7أءأ

Vorderasiatische Schriftdenkmaler der Staatlichen Museen zuBerlin\'etus Testamenttim
3 Testamentumألا?!

Die Welt des Orients

-...4--WissenschaftlicheVeroffentlichungen der Deutschen Orient-GesellschaftWienerZeitschrift'71 ro4.-.el
*أ3ء!ع2أعص!13ي3أأحم2يا3ك!ء4+ل3!32074+ح14ول4ثهح

Yale Oriental Series

3Zeitschأتم!أنأاهه2أأ!أأ؟3يحح*اولياهةءأثه

Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins

!ول7

VBoT

VDI

75

vs

VT

wo

*755

WZKM

303

ZDPV
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مدخل

الألف!فيسوريةت"تاركتابنامنمجلّدآخرنشر،علىالزمنص!عقدانمضى

فيتمساهمواللغويّةالأتريّةالأبحاثكانتذلكوخلال.0791عامالميلاد"قبلالثاني

بيزسوريةتاريخعنالأبحاتأن.وبماالقدبمسوريةتاريخعنالرتيسةالمصادرزيادة

فمن.الآنحتّىالموجودةللشواهدأفضلفهمٍبتقديمساهمتقد.م،ق0003-003

،بطريقةالسياسيّسوريةتاريخعنوالمصادرالمكتوبةالوثائقكلّونقوّمنجمعأنالمنطقيّ

قبلالثانيالألففيسورية"تاريخمجلّداتفياتّبعناهاالتيتلكصتختلف،أخرى

11.الميلاد

المحفوظاتإلىيشير،الذيالكتابهذاالقارئتصرّفتحتنضعأنالاَنونعتزم

تاريخاًيقدّموالذي،القدهـيمسوريةتاريخمنالمراحلمختلفتخصّالئ،الرئيسةوالمصادر

ذلكفيالمختصّيندراساتوعلى،المقصودةالنصوصعلىهوام!،تدلّمعنحتصراً

.المجال

"تاريخكتابنامضمونعنيتميزالكتابهذايقدّمهالذي،التاريخيّالعرضرإنّ

المصادرعلى)بناءًالثالثللألفبشمولهوذلكالميلاد"،قبلىالثانيالألففيسورية

الإسكندريدعلىسوريةاحتلالحتّىالميلادقبلالأوّلوالألف(الموجودةالمكتونجة

.القدمسوريةتاريخمنعامٍألفىعنتزيدفترةالكتابيغطىوهكذاالكبير.

وعلى.للكلمةالدقيقبالمعئالسياسىّبالتاريخأساسىّ،بشكلالكتابهذايهتم

المحفوظات،بذكركاملةإليها،سيشارفترةلكلّالمكتوبةالاثموامدأنّسالرغم

مباشرةتحملناالىالنصوصتللثمنيستفيدالموجزالتارجيّالعرضفإن)الأرشيفات(،

السياسيّةللوحداتالخارجيةوالعلاقاتالداخليّالوضعإلىأي،السياسيّتالتارإلى
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بشكلمعالجتهانستطيعفلن،العلاقاتلهذهوالاجتماعيّةالاقتصاديّةالخلفيّةأمّا.ريّةالسو

الدينية.والمعتقداتالثقافيّالتطوّرم!كلّأيضاًالبحثخارجوسيبقى،كامل

لافإنّهالميلاد،قبلالثانيالألفمنتأتي،بالموضوعالمتعلّقةالمصادركتلةأنوبما

الألففيسوريةاتاريخامنوالثانيالأوّلوالمجلّدينالكتابهذابينالتطابقتحاشىيمكن

لي!.إذالأصليّةبنصوصهاأوبتفاصيلهاهناتُذكرلاالمصادرأنغيرا؟الميلاداقبلالثاني

ولكنالميلاد!ا،قبلالثانيالألففيسوريةاتاريخ1محلّالكتابهذايحلّأننيتنافي

التفاصيلكلّمناقشةدونالسياسيّوالتاريخالمصادرإلىمدخلعطاءاٍهوالهدف

فيالمذكورةالمسماريّةالمصادرطبعاتكلّإلىأيضاًالإشارةالممكنغيروالقضايا.ومن

الطجاتتلكعلىالعثوريصبحأننرجوولكن،الكتابهذامن،المختلفةالفصول

بعضيخصّفيما،المعلوماتفينقصوهناك.المذكورةالمراجعاستعمالخلالمنسهلاً

عنعدابها.هذاالمتعلّقالسياسىّالتاريخعنانطباعإعطاءتعذر،لذاالمناطقأوالفترات

أصعبمنتعدّا،الىاوتأريخهاالأحداثاتسلسلاChronologyالكرونولوجىمشكلة

ماهناالميلاد"،استخدمناقبلالثانيالألففيسورية"تاريخكتابفيفكما.المشكلات

قبلالثانيالألفمنالثانيالنصفسبقتالىللفتراتاّالمتوسّطاالتأريخ11بيُعرف

وأالقصيرالتأريخعنالمقدّمةالحججعلىجيّدبشكلمطّلعالمؤلّفأنّومعالميلاد.

للتأريخثابتةتواريخنعطيأن،المناسبغيرمنفإنهأبعادهبكلّ)4(الطويلالتأريخ

التواريخ.هذهمز!أيّدقّةعلىومقنعةقاطعةبراهينتوجدلاالآنوحتّى.المتوسّط

حسبالميلادقبلالثانيالألفمنتصفبعدمافترةلغاية)التواريخ(الأحداثتُرتّب

جدل،موضعيزاللاالمصريّينللفراعنةالمطلقالتأريخبينماالمختصر،المطلقالتأريخ

إلىشأهافيالباحثونيتوصللم،شائكة،قصيهالقديمالشرقتاريخوقرعها،فيزمنوتحديد،الحوادثترتيبإد*

وكمثالالقصير.والتأريخالمترسطوالتأريخالطويلريخالتاً:هىللتأريخاًنظمةثلاثةحالياًوتُستَخدَمموحد.رأي

وحسب.م.ق6018-1848مابينيقعالطريلالتأريخحسبحمورابىحكمنجدالأنظمةهذهبينالاختلافعلى

هرالمترسطالتأريخألىعير.1686-1728مالينالقصعيرالتأريضوحسب..مق0175-2917مابيرالمتولطالتأريح

الآشرريات.علماءبينشيوعاًالأكثر
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J.نشرهاالىالتواريخالإمكانقدرسنتبعلذلك von Beckerathوإذا)2(-8491عام

وسنعصإغفالها.نستطيعلالاننابحذر،فسنستخدمهابكاملها،المطلقةالتواريختوافرت

بعض.معبعضهاالمتزامنةالتواريخوبخاصّةالنشىّ،الزمىالترتيبإلىالاهتماممنمزيداً

تاريخمنسنبحثهاالىعامالألفىنرتبكيف:وهى،أخرىمشكلةتطالعناوهنا

؟.الكتابهذافيالقل!مسورية

ومتوسّطةقديمةبرونزيّةعصورإلىالعصوريقسمالذيالأثرمم!الأسلوبإنّ

فتراتإلىقُسملوحتّى،كاملبشكلالسياسىّالتاريخلمتطلّباتيستجيبلا،وحديثة

العصرقبلما:يسمّىماإلىالعصورتقسيمنظامعلىنفسهالشىء:ينطبقأقصر.

cProtoالسوريّ SyrianالباكرالسوريّوالعصرSyrianالسوريّوالعصر3!ل!،د!ا

140القلىم Syrian،الوسيطالسوريّوالعصرMiddle Syrian،المسوريّوالعصر

cLateالمتأخّرالسوريّوالعصرNeo-3لأ3اaْولالحديث Syrianبالتناسقوذلك

تبعاًالتقسيمتفضيلالأنسبمنيبدولذلك..الرافديّالتاريخمراحلمعوالانسجام

التقسيم.هذافيعميقضعفوجودمنالرغمعلىنفسها،لسوريةالسياسيّللتطوّر

السلالاتمنسلسلةهناكيكنلم)أيذاتها،بحدّسياسيّاًكياناًسوريةتكنلم

-تمأخوذةومدوّنةكافيةشواهدتاريخهالمراحليكنلمو(،سوريةحكمتوارثتالى

أجزاءبينتوفيقآنهاعلىتُفهمأنيجبالكتابهـذاأجزاءفإنّلذلك.السوريّةالمناطق

وراءهاوترمحق،سوريةفيتدخّلتالى،المجاورةالدولوتاريخسوريةتاريخمنخالصة

،بالموضوعالمتعلّقةالمكتوبةالموادّتنوّعفيأ-يضاًالحالةهذهانعكعستوقد.مدوّنةأدلّة

واللغة.الكتابةمجاليفيوذلك

إماسوريةفيالهامّةالمدنيّةالمراكزمعظماستعملتالميلادقبلالثالثالألففمنذ

هذابتطويروذلكبها،الخاصّة)الساميّة(لغتهامعولاءمتهاالرافديّةالمسماريّة/الكتابة

المصريّة.الهرِوغليفيّةوإمّاأبجديّ،نظامإلىالكتابيّالنظام
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ولمو،سوريةاحتلّتالىالمجاورةالأقطارستجاءت،اللاحقةالمكتوبةالأدلّةإنّ

فياستُعملت،الهيروغليفيةفالكتابةها.الخاصّةبلغانهانقوشهاودوّنتجزئىّ،لبشكل

كتابيّكنظامالأناضولفيأيضاًواستُخدمتالميلاد،قبلالثانيالألفأواخرمنذسورية

الساميّةللغاتكتابيّنظاملتطويرالأولىالخطواتتمّتنفسهالوقتوفي.اللوفيةللغة

.)3(والفينيقيّةكالآراميّة

فُقدت،)الهيروغليفيّة(الكتابةبهذهالمكتوبةالنصوصمعظمأنّبالذكرالجديرمم

التوراتيّةالمروتاتإنّ.والرقالبرديكأورالتللتلفقابلةموادّعلىغالباًكُتبتلأنّها

قبلالأوّلللألفأهميّةذاتأصبحتوالرومانالإغريقالمؤلّفينكتاباتمنومجموعة

هذهتزيد.مباشرةسوريةَالكبيرالإسكندراحتلالسبقتا!فيللفترةوبخاصّةالميلاد،

المنطقيئالتقويمصعوبةصالقدمسوريةتاريخخحرّالقياللغاتوالكتاباتفيالتعدّديّة

الدراساتنتابمحعلىجزئياًولواعتمد،وإنحتّىواحد،مؤلّفبهاضطلعإذاللأحدات

.غيرهبهاقامالتيالتخصّصطاللغويّة

للمصاد!أ!الطبيعيَللموقعموسّعةبدراسةللقياممجالاًالسمياسيّالتاريحيليسر

الضوءتسلّطادقيالتاليةبالملاحظاتنكتفئلذلنث.)4(المعنيّةالمنطقةفيالموجودةالطبيعيّة

لسوريةالسياسىّالتطوّرفيأثّرتقد،صكونأنيمكنأو،كانتالتيالعواملعلى

القديمة.

اسفِبافيالمتوسّطالبحربينالواقعةالمنطقةَهنابسوريةنعنيشيءكلّوقبلأوّلاً

جبالومنحدراتعنتابغازيومابين،الشرقفيالسوريّةالصحراءأوالفراتونهر

،الجنوبفيدرعاحتّىصورجنوبمنيمتدّوهمميّوخطّالشمالفيالجنوبيّةطوروس

.لبنان9لسوريةالحاليّةالجنوبيّةالحدودمعماحدّإلىهداويتطابهت

وبينجهة،من3الرافدوبلادالمتوسّطالبحربين،الحغرافيّالموقرهذاأثَّر

وذلك،حاسمبشكلالقدهـيمسوريةتاريخفي،أخرىجهةصوفلسطينالأناضولا

!الادولج!آشوروللإدكمصمالمجاورةللقوىالسياسيّالتطوّرفيانخراطهابتسهيله
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تاهـيضدراسةيصعوبةنفسهالوقتفيخلقولكنّه.حورفي-ميتافيومملكةالحثّيّينوبلاد

المصادر.فيالكبيرالتنوّعسمبصالقدى!سورية

جزءاَ!ألّفتفقد.قتصادتةالاالناخيةص!جاذبيّتهاتأتيرهاريةلسوكانلقد

ا)جتددألجويّةفهابظروارعيزالمزتجلىبكانتالتيانواسعةلسهولممااااححميباملا!11

محكذاالحالوكانسنوتا.مم003علىتزيدكانتالتيوأمطارحاالخصبةتربتهار

بغناهاتميّزتفقدالساحليّةالجبالأمّا.5()ووسطهاسوريةتهالفيخاصّبشكل

منكلّفيبكثرةمطلوبةأخشابهاكانتالتيوالصنوبر،والسروالأرزحيثبالغابات

سورية،صالمرتفعةالمناطقفيأيضاًفينمواننوالزيتوالعنصأمّا.الرافدينبلادرمصر

أنّدكرد،انجديرمنوأيضاً.المهمّةالصادراتصوكانامنها،الصخريّةالتربةفيحتّى

المتراوالأتاث)بالأرجوان(المصبوغةكالأنسجةاليدويّةالصناعاتمنسوريةإنتا

هذهعلىالحصولمحاولةإلىالأجنبيّةالقو!دفع.إغ..والزجاجالمعدنيّةوالصناعات

لكسبهاأحياناًيّةالعسكرالقوّدالىباللجوءبلوحدهالالتجارةليصراسوريّةاا(لمنتجات

جزية.أوكغنائم

فيمنهاالماضىفيكثافةأكثريبدو،ماعلى،سوريةفيالحراجيّةالأراضىكانت

،ممناحتتمتّركانتا!قيالحاليّةالمسهولبأوميرمناطقعل!وموزّعة،الحاضرالوقت

ممذأبَ،المدروسةالفترةخلال،المنافيكبيرةتغيّراتعلىدلائلتوجدلار.أرطب

فتأثّرمتقلّبةكانتالسنويّةالأمطارمعلىّلاتلكنّ،الآنحتّىالميلادقبلالثالثالألف

الساحليّةالجبالغئذكرورد)6(.أحياناًالسكّانيّالترووحصلىالاستقراهـبذلك

،لبنانجبال!ومنالأمانوسر،فجبال،الرافد!بلادومنمصرصكتاباتفيبالغابات

)7(.الأدبيّةالتقاليدفيالنموذجيّةالآرز""غاباتعدت

الموقعهما:لسببينوذلكالتجارد،هيالسوريّللاقتصادأخرىقاعدةوثمّة

البعيدةبالتجارة.ممشماركتها،سوريةأصبحتفتمد.الاقتصاديّوالإنتاتَالجغرافيّ

للمباديلات!هـكزاًالميلاد،قبلالثالثالألفمنتصفنحومنذ،الكريمةبالأحجار
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وق!هـص!الإيجىّلمالعابرزعندماالميلاد،قبلالثانيالألفأوائلفيوبخاصّة،الإقليميّة

.)8(التجارةفيكشركاء

الآأءوبدايةالتانيالألفأواخرفي،فينيقيةأيالسوريّ،الساحاِمنطقةبدأت

وُسِّوهكذا.التجاريّةالمستوطناتلنظامإلأمّ"الوط11إلىبالتطوّرالميلاد،قبلالأوّل

كبير.بشكلىآسيةغربلمنطقةالتجاريّالأفق

تو،المكتوبةالأدلّةستمساراتهاتتت!يمكنمهمّةتجاريّةطرقسوريةتخترق

سورية،تضاري!رأعطت.المدنيّةالمراكزفيعليهاعُثرالىالأجبيّالمنشأذاتالموادّ

رئيصروبشكل،للموانئمنافذأعطت،الساحلطولعلىالممتدّةالجبالسلسلةوبخاصّة

سهل-)بالقرباللاذقيّةوجباللبنانجبلبينحمصفتحةهمافتحتينطريقعن

.أخرىموانىوإلى(الإغريقعند)بيبدوسجبيلإلىال!طريقفاتحةعكار(

وقد.الشمالفيأوجاريتإلىوتقودالأدنالعاصِيفتقطعالثانيةالفتحةأمّا

البحرساحلمنسوريةداخلإلىأهمتةالأكثرالمدخ!بالتأكيدالأولىالفتحةكانت

الثامنةا!سالألةامنلبناخصرالضراعنةجيولترآيضاًاستخدمتهالذيالمدخلىوموِالمتوسَط،

عشرذ.

جهة،صوتبادلاتاتّصالاتقيامإلىسوريةفيالطبيعيّةالظروفأدّتوهكذا

السياسيمّالتوجّهفيالاختلافوإنّأخر!.جنهةصالأجنبيّةاجيوشجدبوإلى

أ!ة.الدشمراكزفياضغييراوصاضعدَداسزاد،أ!داخليّةاراسساحلتةاالمراكزبيزوالاقتححادبَ

)الآلفالباكرالبرونزقيّالعصرمع،ال!شابهذأفيالسياسىّالتاريضملخصريبدأ

يظهر،الأْولىالممالكفيالمنظّمالطبقيّالمجتمعبدأعنلىما،وذلكالميلاد(،قبلالثالث

كبا.المتعلّقةأ"ريةسوصذالصادالمكتوبةالمححادرفيمرّدلأوّل

سي!صرحكّامها،رلالدربينأعا،قاتاش،سيانسيّةكوحدذا!دوأ!ةاتطوّرإ!

بلكنّنا،.القادمةالفصولفيسنرىكماالقدىم،سوريةتاريخفيالرثيسرالموضوع
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الاجتم!عيّوالتطوّروكثافتها،الاستقرارمناطقنوعيّةمثلالأخرىالمواضيعبعضنغف!!

بالم!تالسياسيّالتاريخفيتأثيرالمواضيعلهذهيكونعندماوذلك.إغ،..والاقتصاديّ

للكلمة.المضيّق

ألوفعدّةكانت،المكتوبةالمصادريدخلسوريةتاريخفيهبدأالذيالوقتوفي

البضريّةالمستوطناتأولىعُرفتفقد.التاريخقبلماعصورمنانقضتقدالسنيزمن

وأثبتتالفخّار)!(.قبلماالحديثالحجريّالعصرمنذأيالميلاد،قبلالثامنالألفمنذ

تعكسآنهاإلاوالاستقرار،الزراعةمناطؤ،فيطويلةلمدّةتواصلوجودالأثريةالحفريات

ظهورومنهاالاستقرار،مناطقفيالاستمراريّةوعدمالتغيّراتبعضرنفمسهالرقتفي

.والعملتوزيعفيبتقدّمٍمرتبطاًكانالذيالإنتاجوتطوّرالمدنئة()الثورةالمدنيّةالمراكز

-الحجريالعصرمنذداخلهافيالمسمؤرةالمساحاتذاتالمحصّنةالمدنسوريةعرفت

وموحوداتنماذجوجودالاجتماعىالتنوّعوجودوعزز،chalcolithicالنحاسىّ

الفرديّة.للبيوت

وحجماً،عدداًالباكر،البرونزيّالعصرخلالالمدنيّةالمستوطناتازدادت

فيتظهرالمدنبعضبدأتكمالها،مركزيّمكانبوجودتتميّزإقليميّة،أنظمةوظهرت

تركيبةقيامعلىثانياًالمكتوبةثمّأولاًالأثريّةالشواهدودثت.جبيلمثلالمكتوبةالمصادر

أيضأ.الريفيّةالمناطقوبينبينهابلالمدنيّةالمراكزبينفقطليس)كهنوتيَة(سلطويّة

وأمدنالباكر،البرونزيالعصرخلال،للزراعةالقابلةسوريةمناطققيوقامت

إلىأدّتالتي،العواملوأحدبينها،للخلافسبباًالاستقراركثافةكانتوربما.قرى

بالملك.م!تمثلةالسياسيةالقوةاستخدمتالىالمحلإة،الأرستقراطيةظهور

هذاعنالأولالانطباعسوريةثهالفيإبلا)محفوظات(أرشيفنصوصرتعطينا

الدولة.نشوءوبدايةالسياسىّالت!ور
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دوألمقيأ

most.؟ recently, the discussion in .P Alstro (ed.) High, Middle or/ Lowمح

7891.Gothenburg

8491.J von Beckerath, Handbuch der agyptischen konigsnamen, Berlin

For the problem of writing systems and languages of the historical sources

0157-015)9891(35pertaining to Syria cf. .H Klengel, Das Altertum

Syrien. Eine geographische Landeskunde, Darmstadt.؟t5.*مأIn general , c

.7191 Thishandbook concerns the territory, of the Syrian Arab Republic

.i .e includes parts of northern Mesopotamia and excludes the Lebanon. Many

references to the natural conditions of ancientSyria are given; cf. also .W .C Brice

de(,ء!س! the Enviromental History of the Near and Middle EastSince the last Ice)A
14-911n Francisco.7891 and GSفيLondon- New York- S

(L.!. lano. Dialoghi di archeologia3)8191(121-85 and (region of Eblaبمح
335-932,8491.uismo a Ebla. Napoli؟"أ.A de Maigert. in : .L Cagni (ed). 11 bil

.W Haude, Die Erde 49 )6391( 2 .312-81 This could stimulate "waves" ofولC..

769 7( 5 8 3 695- and .M Liverani. OA)03اnstrusion, c % .H Klen -gel, Ar Orأnomadic

(6891)8-77؟

o ,382-037,6591 .M BRowton. JNESفىث,)re Chicaظ.M .B Rowton, AS 6I (Fs Blandsber

195raphival(969)ا-2لأ Review26رحص!لىه 1) (679 .M .W Mikesell, The

.P Brown, The Lebanon and Phoenicia. .l Beirui.ل;(deforestationoftheLebanon)

.9691()ancient sources

61,9791از؟ ff. Andثalten Orient, Leipziا+.H Klengel. Handel and Handler i

091-7)8491(24SMEA91)7891(7)ا-2+نجAZشماff: SMEA

A survay of the architectural remains of Syria from the Neolithic to the Early

ed 2e of social development is given5لناا on thekno،آاe and their bearلىBronze A

en zur Siedlungs 2 eschichte Syriens vom .8 Bisعy .E Lindemeyer. (- intersuchunإكا

.Ende des .3 Jahrtausends (Dissertation AdW der DDR, ,)9891 forthcoming
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اةولاالفصل

الباكرالبرونزيالعصر
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السلالةعهدخلالبالظهورالأحماءمذهتبدأ،وسوريةأماكنأسماءأوأعلامأحماء

)3(السادسة

غنيةأتريّةمعلوماتهناكنسبياً،الفقيرةالنقشيةالشواهدهذهإلىوبالإضافة

والاتصالاتالاجتماعىالتطورمستوىالسياسىّ،لتحديدالتاريخفيومهمة

مع،المدنيوالتقدمالبشريالاستيطانكثافةتخصماأكثرالمعلوماتهذه.تخصالثقافية

.الفراتعدىالواقعةوالمنطقةووسطهاسوريةثهالإلىخاصةإشارات

جنوبكم55نحوبعدعلىالواقعمرديختلفيإبلا،محفوظاتاكتشافإن

بعددمرة،ولأولالباحتين،زودقد،الخصيبةسوريةثهالسهولفي،حلبغربي

خمسةنحوتعدّالر،المسماريةالنصوصإ!نفسها)،(ْسوريةم!النصوصمنيهجير

أحد7691،فيو7491عاميبيناكتشفتلوح،بعض"كسرة"أ،لوحألفعشر

j,)س!جبالقصراليوميسمىوهوالأبنية (Palaceفيأور!4:ظر!ءعلىموزعةهي

حجرتقوفي،L(Archive.)2586المركزيالإداريالمبئلهذاالغربيالشمالِىالجناح

Archives"الاستقبال"قاعةيسمىلماالجنوبيالرواقعندتقعان L 2712 and)

اكتشافتمّكما.L(Archive.)2875ذاتهاللقاعةالشماليالرواقوعند،)9276

الألواحكانتحيثج،القصرمنا-لنويئالمحيطفي،المسماريةللألواحثانويمستودع

الفترةلهذهنهايةوضعتالتيالكارثةخلالوتحطمتاحرقت،خشبيةرفوفعلىتحفظ

11امرديضتل-7(ولالباكرالبرونزي)العصر )Bالتل،،.!اتارصت،،

تاريخعلى،أساسيبشكلويعتمد،جدلموضعيزالماالنصوصتأريخإن

منالعديدفحوىوكذلك،الكتابيةالخصائصوإن.جبالقصرلحقالذيالدمار

الواقع"صلابيخ"أبوتلفيالمكتشفةالنصوصمع.ممقارنتهالنايسمح،الأدبيةالمؤلفات

للموادلاحقاًزمناًالنصوصهذهتعطى..مف0026بنحووالمؤرخة،العراقجنوبفي

أطلالبينPأْ"أ)الأوّل""بييللفرعوننقش،اكتشفثانيةجهةمنإبلا.فيالمكتشفة

.خالقصر
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إبلاتمحفوظوعصرسوريةعنالمكتوبةالأولىالأدلةأولاً-

ردلمصا-أ

ثطا-فيوالاقتصاديّةالأجتماعيّةابالتطوراتتهتمّالقيإبلا،محفوظاتقب!

مصر.و!لئسهاإمموريةصمكتوبةمعلوماتتوجد،الأق!علىسورية

بعرعن،كشفتالفراتلنئهرالغربيةالخ!منمةعلىعرودةطجبلفيالهولنديةلالتنقيبات

بعضالألواحمذدوتتضمن.الرافديأوروكعصرأواخرفيتؤرخا!خط،الطينيةالألواح

قياحسومراالمقايي!رنظاماستخدامتثبتولكنهاالاقتصاديّة،الحياةعنالتفصيلات

نحمهالهِتمعلوماتآبِّتعطبىأنندروذلك،الرافدينبلادجنوبفيالمعروف

)1(.السياسى

أحماء،جبيلصمتنوعاًأثراًوأربعيناثنينعلىالمميروغليفيّة،المصريّةالنقوشتذكر

اسمأقدموإنّ.الموظفينبعفروأسماء(السادسةحتّىالرابعةالسلالة)منمححرييزفراعنة

0267خو،الثانيةالسلالة)نهايةChasechemuiخاسيخيمويهوللفرعودمعروف

الرابعةالسلالةومنذ.ملكيينلنجاريننقشاًالأضاحيأقراصآحدوئحمل.م(.ق

هذهفيفأكثرأكثرمصريينفراعنةأسماءتظهريليها(وما.مق0026)نحوفصاعداً

نصوصوتشير)جبيل()2(.السوريةالساحليةالمدينةهذهفياكتشفتادقي،النقوش

عهدالدلتا،خلالشرقإلىالمصريّالتأثيرامتدادإلى،نفسهالنيلواديمصريّة،في

أيضاً،الأخشافياستيرادوإلى.م(،ق2475-5921)نحووالسادسةالخامسةالسلالتين

236)مruسنوفروحولياتوتذكر.الثيىالعصرمنذجبيلمن،وبصراحة 3 no)"!أ."مل

تذكرلالكنها.لبنانمنقادمة،الأخشابامنخاصةأنواعاًتحمل،سفينةأربعينأحماء
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العسكريةالنشاطاتإلىإبلا،محفوظاتعصرنهايةج،وبالتاليالقصرتدميريعزى

ذلك.تذكرعلىقاطعبرهانأكطالآنحتّىيتوافرلاأنهمعالأكّاديّ،لشاروكين

ويعئ،المحفوظاتعصرخلالإبلاحكموا،حكامثلاثةعنيقللاماأحماءالنصوص

لتاريخبالنسبةأمّا.أجيالثلاثةمنأكثرتغطيلايبدو،ماعلى،إبلامحفوظاتأنّهذا

..مق0024الفترةفيحالياًتوضعأنالأفضلفمنالمحفوظات

مبكرةمرحلةتمثل"الإبلية"،أو"الإبلوية"الآنتسمىالى،النصوصلغةإن

هذهمن)الغربي(الشماليالفرعإلىوتنتمىالساميّة،للغاتالطويلالتطورضمن

الأمورية.باللغةثمومنالقديمةالأكّاديّةباللغةوتتصل،الأسرة

قبلالعصرفيالرافدينبلادمن،المسماريالمقطعىالنظاماستعارةتمت

قدالكتابةإذاكانتْ،ماالآنحتّىيتضحلموالأكّاديّ(،شاروكين)قبلالشاروكيى

وإداريةاقتصاديّةبأمورالنصوصمعظمفحوىيتعلق.طُوّرتأمطويلةلفترةاستعملت

الكتابةنظامتلقيإلىأدّتقدالاقتصاديّةالحاجاتأنّالافتراضالمرءوباستطاعة

سلسلةفيرومالجامعةالأثريّةالبعثةُإبلانصوصَنشرتإبلا)5(.فيمعهوالتكيف

سلسلةفيإبسلانصوصبنشر،نفسهالوقتفينابوليجامعةوقامت،)6(+سكك!

نوقشت،السلسلتينهاتينجانبوإلى)8(.مجلداتعدّةالاَنحتّىوظهرت()7!3!س

مجلتيفيسيماولا،المتخصصةالعلميةالمجلاتفينُشرتمقالاتفيمتعددةنصوص

"ماري"مجلةوفيالإيطاليتين،(OA)القدبم"و"الشرق3()؟!عإبلوية""دراسات

ممثفاتبعفالباحثينأصدرالنشرفيالنظامهذاوبسبب.الفرنسيةالكملاأ(

تلكمنوموظفيهمفراعنةأسماءتذكر،بنقوشجبيلأمدتناوقدلضرورتها)9(.للنصوص

علىالأوّلبينىللفرعوننقشواكتشف.السادسةالسلالةعهدمنوبخاصة،الفترة

إبلا)01(.منالمرمرمنإناءغطاء

تتضمنلم،الرافدينبلادفي،الباكرةالسلالاتعصرمن.المكتوبةالدلائلإن

بضاثتصلكانتأنه،الواضحمنأنهمع،سوريةمنجغرافيةأحماءآية،الآنحتّى
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)والأناضول(.سوريةثهالفيأخرىوأماكن،الرافدينبلادجنوبمنإبلاإلى

عنتتمكانتالىالتجاريّةالعلاقاتبنظامبالموضوعالمتعلقةالنصوصقلةسببويفسر

الذكر.السالفةالمشهورةالمواقعنحوتتوجهكانتاقيالمدنيةالمراكزمنسلسلةطريق

مدينةأصرِ)كا!ولطص!!كا!37اْزاجيزي""لوجاليتباهىالباكرةالسلالاتعصرنهايةففي

البحرينبينالواقعةالبلادكلأخضعبأنهUruk""أوروكوملكUmma"أوما"

)1)(.(المتوسطوالبحرالعربيالخليجبين)أ!بوالأدفى"الأعلى11

مرديختلمثلمواقعمنومعظمها،الفترةتلكإلىالعائدةالأثريّةالشواهدإنّ

الرافدينبلادمعووسطهاسوريةثهالعلاقاتإلىبوضوحتشير،وجبيل)إبلا(

فيوتظهر،جبيلمكتشفاتبينالظهورفيتستمر،المصريالمنشأذاتفالموادومصر.

الرافدين.بلادمنالقادمةتلكمعتلتقيكانثحيثأيضاً،إبلا

موجزفتاريخيعر-2

وبخاصةدقتها،وعدمإبلالمحفوظاتالسابقةالفتراتإلىالعائدةالشواهدندرةإنّ

سورية.قيالوضعْعنسطحيةنظردإعطاءإلىدفعناالسياسىّ،بالتاريضيتعلقفيما

كانتسوريةأنوهبر،الأثريّةالدراساتمنالمأخوذالانطباعالمكتوبةالموادوتؤيد

الأماكنبعضفيالأقلعلىولواقتصادها،فيالسريعالتطورأعباء.ممفردهاتتحمل

إلىعرودةجبلفيوبخاصة،الفراتمنطقةفيالمكتشفةالآثاروتشير.المحددةالمركضية

أيضاً،إبلاعلىهذاوينطبق.الرافدينبلادجنوبفيأوروكحضارةمعاتصالاتقيام

مكتظةالمناطقهذهكانت..مق0035نحومنذبالسكأنمأهولاًمكاناًكانتا!قي

فيبعدفيماتذكرالىالأماكنأ!اءمئاتمناستنتاجهيمكنماوهذا،بالسكان

الىمصرومعالمجاورةالمناطقمعؤثقافيةئخاريّةعلاقاتهناوكانتإبلا.نصوص

يجذبكانوما.جبيلالمهممينائهاعلىوكاصة،الساحليةالمنطقةعلىتركزكانت

وإنّوالصنوبر.والتنوبالأبىزبغاباتجبالهاغئهوالساحليةالمنطقةإلىالمصريين

إلىالبحرساحلمنالأهمالمدخلوهو،إبراهيمنهرواديفيمصريّةفألم!اكتشاف
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-\ن!ي!وتعملالأشجار،كانتقاطعىمنمصريّةفرقوحودإلى!شر،الغاباتمن!ة

ختمضبضمواقعفيالمنتشرةوالمعماريةالحرفيةالمنتجاتوتظهر.الرابعةالسلالهٌعهدخلال

الرافدين.وبلادومصرسوريةبينمااتصالاتقيام

ومصر)إبلا(سوريةمنكلفياللازورد،منمصنوعةأشياءاكتشافويثكل

ظهـورنظريةعلىبرهاناًالأشياءهذهوجوديعتبروقد.الباحثينلدىخاصاًاهتماماً

ومن.سوركةإلىالرافدينوبلادإيرانوتعبرأفغانستانمنتبدأطويلةتجاريّةطريق

سوريةمراكزمكّنقد،عالميمبادلاتنظامفيالتكاملهذاكونأن،المحتمل

مرا!إلىصغيرةمستوطناتمنتطورهاتسريععلىوساعدالازدهار،منمتعددة

الحك!الأسوار.ويمكنداخلأسواقرذاتمركزياً،وتدار،محصنةاسوارتحميهامدنية

قيلعبتإبلاأنللذهنيتبادرإبلا،وقدمنالمأخوذةالشواهدمنالتطورهذانتائجعلى

سورية.فيبارزادوراًالسابق

وصروبإعطاءتسمحلاإبلا،نصوصعنهاتتحدثالىنسبياً،القصيرةالفترةإن

السياس!الوضععنانطباعأنعطيأن،.ممكانالصعوبةومنالسياسيّة،للتطوراتكامل

+004خو)أىالفترةتلكعنالمكتوبةالموادأن.إلاالنصوصهذهتصفهالذي

متعلضهالحقاثقبعضإلىتشير،الآنحتّىكاملبشكلتنشرلمأنهامنالرعم.مإ،علىق

السياسىّ.بالتاريخ

ك!.،واقتصاديإداركطمركزأنهاعلىالوثائقفيتذكرإبلاأنالواضحمن

هـ،ااهمنفالتجاركيّالطريقمنجزءاًراقبتْوقد.الداخليةسوريةكاللمنطقة،الأقل

صضمت،الخاصةفالحِربعضوطورت،سوريةووسطالرافدينبلادبين

مإبالاصنصوعكستهما،.ممكانالأهمهةومن.الحيواناتوتربيةالزراعيةالعمليات

النسيج.لصناعةوتحضيرهالصوفإنتاج

تاالنصوصشواهدبين.نفرقأنفعلينا،النصوصلهذهالجغرافيّالأفقعنأمّا

المؤلفاتبعضوبينواقتصادممط،إداري.محتوىذاتوكالبيتهاإبلرى،أصلمنهى
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بالتاريخالمتعلقالأوّلالنؤع.يصلالرافديةالتقاليدنسقعلىوضعتالتيالأدبية

والمنطقة،طوروسلجبالالجنوبيةوالمنحدراتووسطهاالرافدينبلادأعاليإلىالسياسىّ

ثمومن(المناقشةقيدتزالمابالموانئالخاصّةالشواهدأن)معالسوريةالساحلية

تعكسهاالتي،الكتابيةبالتقاليدوثيقاًارتباطاًفيرتبط،الثانيالنوعأما.حماةمنطقة

النصوصتورد".كيش"مدرسةونصوصصلابيخ""أبوتلفيالمكتشفةالنصوص

يخصفيما.تذكرمختلفةلمدن(en)الحكاممنعددأسماءالابلويةوالاقتصاديةالإدارية

المدينةحكمواالذينإبلا،حكامبعفرأحماءَ(ARETVII)015أضاحىقائمةإبلا،

معيتطابقلالهمتسلسللوضعلنايسصر!مما.وخلالهالملكيةالمحفوظاتعصرقبل

:الأجيالتسلسل

-Aburأبورليم LimأجورليمAgur- LimداموأبيYbbi- Abi-Damu)

(damu،باداموBa- Damu?إدار!اموihar- Damu) Enar- Damu،)ملكإشارلأ

-Kumدام!وكومكالأا،ا!ي!-3أ!ا Damu،)!داموأدوب)لالأا!!-وللا-Adub

Ya' dub- Damu)Damu)،خلمإجريشtigrish- Igrish-Halam)

-Yirkabداموإركب)،،ا!اكاه!، Damu) Irkab-Damu).نأإلىالش!اهدوتشير

-Isharداموإضار Damuلإبالأ.آخرحاكماًكان

الملكية،المحفوظاتعصرقبلبالتأكيد،بدأتإبلا،)ملوك(حكامسلالةإنّ

والاقتصادية.الإداريةالنصوصقيالأ!اءبقيةلاتذكر،الأخيرةالثلاثةالأسماءوباستثناء

البلدانبعضحكامعهودمعإبلا3حكافترةتزامنإبلامحفوظاتنصوصوتُظهر

صر!التزاص!.ممكانالأهميةومن.الرافدينبلادأعاليوفي،سوريةفيالأخرىوالمدن

-Iplulإلإبلول!مثل:ماريحكام IlونيزيNi- Ziداجانوإنّاnna- Dagan!وإكول

-Ikuشار (I) sharوخيدارHidaar،داموإبمثل:اممارحكامومع-Ib- Damu

-Ishgiدامووإشفيو DamuدامووروسىRusi- Damuيآ)مليكتوم(،والملكة

-Tishaليمتيضا liraليموتيبوردامو(روسى)زوجةTibur- lim.
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اكتشفوالذي،المصريالفرعونPepiأالأولبيىنقشذلك،فإنعلىعلاوة

حكامإلىالإشاراتمعظمإن.المحفوظاتعصرمعيُربطأنإبلا،يمكنفيجالقصرفي

(en)اللقبأنومع.العلماسمذكردون،تُعطىوالبلدانالمدن(en)غالباًيُترجم

نصوصتؤكدسبق.فيمامملكةإبلاكانتإذا،ماالآن،حئالواضحغيرمنفإنهاطث"1

معبوضوحالسلطةفيها،يتقاسمللشيوخمجلس،وجودمدينةأربعينمنإبلا،لأكثر

نإ:القائلةالنظروجهةيدعم،وهذاالآخرينالمسؤولينوالأشخاص(en)الحاكم

ملكاً.يكملم،ولكنهمدن-دولشكلفيتطورتلكياناتزعيماًكان(en)الحاكم

مثملىذكرهايرد،أخرىمناصبالشيوخ)ولح(ومجلسالحاكمجانبإلىيوجدكان

قريةيمثلولنكانوا)الذينUgulaوالأوجولاMashkثاْوالمشكيمLugalاللوجال

وغيرها.أحياناً(

أيضاً.سياسياًتراقبهاكانتربما،لمنطقةوالاقتصاديالإداريالمركزإبلاكانت

الرغم،وعلىللنصوصالجغرافيالأفقمعمتطابقةالمنطقةهذهتكونأنبالضرورةوليس

،وكانتويأتونيذهبون،كانوافالسعاة.بعيدةأماكنمنإبلاإلىإرسالياتذكرمن

الصعبمنولكم.والقرىالبلدانبينوذهاباًجيئةالطرقاتتجوبالتجارجماعات

إبيرشسميةحال،فإنأيةوعلىلا.أملإبلاسياسيةتبعيةهناككانتإذامامعرفة

كلتإبلا،مملكةنتكوقلى.المكتوبةللشواهدتفسيرأخاطئاًيكونأنإمبراطورية"يمكن11

العاصي،وادبرالفراتمابينسوريةثهالقيوالمقاطعاتالأماكنمنسلسلهَ

سورية.وسطفييمروخطالجنوبيةطوروسمنحدراتمابين

رافديةأوسوريةمراكزمعالسياسيةإبلاعلاقاتعن،قليلةشواهدوتوجد

التيالفترة،أنذكرهالجديرمنفإنهذلكعلىعلاوةإطلإقاً.مصرذكريردلم،وأخرى

الشؤونعلىالنصوصراهتمامجداً،ويقتصرقصيرةفترةهيإبلا،محفوظاتتغطيها

نشرتوالتي،السياسىبالتاريخالمتعلقةالمهمةالنصوصمعظمإن.والقتصاديةالإدارية

MT.236775فالنص.جدلموضع،!اتزالالاَنحئ Gوفُسر،عديدةمراتدُرس
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ماهـيس(يروتصِ)تقدىمرسالةأ!(بتيناتوجيوفاني)هـإبالأعسكريتقريرأنهعدى

الفراتمنطقةفيماركطحكامهاقام،عس!سيةعملياتإلىالنص!ويشير(.إدتسارد)

)(إخاشوموخازواناكارحئالفرات.ممحاذاةثهالاًمارينفوذامثدادإلى"

qHazuwan - liashuuniونعدم.هناكنفودهااستعادةمنإبلاتتمكنأنقبلوذلك

دليلاًهذاويعدابمار،حاكممنزُوِّجتإبلا،حاكمدامو،إركبابنةأدط،آخرنثبىمن

السملالات.بينالروابطتقويةبهدف،دبلوماسيةممارسةعلىمبكراً

علىأي،الفراتمابعدمناطقفيلابلا،الحيويةالاهتماماتالنصوصوتعرض

75.7+لأ24النصإليهيشيرماوهذا.الرافدينبلادمنالقادمةالننجاريةالطريقممسا!

وأمكلذوهوAbarsalوأبارسالإبلابينأووآشور،إبلابببنمعاهدةًيعتبرا!ذقيا02

اتالفيمنطقةفيإبلالت!جارالتجاريةبالنشاطاتالمعاهدةتتعلقآشور.عنمختلفةمنطقة

بإعمطاءوالحكم،الفارينوتسليم،سعاةأوتجارم!قتلاحتمالالنمصويدكرالخابور.أو

بالمركزالأذىإلحاقفيتتسببالتيكتلكإبلا!غيرأخرىدولمنأشخاص!أوماشية

فيشريكتهامنأقوىموقعفيهناتظهرإبلاأنالواضحومن(.إبلا)الشمماليالسوري

.المعاهدة

11عنوثيقةوهو2561.5.75.7+،النصفيوجيرانهاإبلابينالثوتروينعكهـس

!Adيماأدو(en)ح!كمهمالوثيقةهذهوأبطال(.بيتيناتوحسب)"السياسىالتجسر

ملرممط،وحاكمآشور،أبارسالامعاهدةفيذكرهيردمكانوهو(،الفراتشرقربما)

حاولتالو،ماريمعمراسلاتعدةوبعدبشيوخها.مايبدوعلىممثلةماريومدينة

إبلامعالصداقة11أنمفادها،نتيجةإلىأدوحاكمخلُصَإبلا،علىسيئةظا،لإلقاء

.(بيتحناتوتفسيرات)بخلاف"ماريمعجيدةاقةصاإقامةالأفضل،وص،جيدةأجمست

إبلا.محفوظاتبينكاناللوحأنبالملاحظةالجديرمن

عزوهاالصعبمنولكن،سنةاسمعشرينبنحوأيضاً،إبلا،نصوصوتزودنا

موتأوهزيمةإلىلاالحصر،المثالسبيلعلىتشير،فهي.معينحاكمحكمفترةإلى
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تزهـد!إبلالصوص!فإنوهكذا،.مارقيوهزيمةداموإركبحكموهاية،ماريملك

سورية،كالقيالأق!!،علىوالو،اصسياسىاالوضمعلىالكاشفةالأضواءصتبنوع

التاركيةالتقويماتجميعفإز،النصوصنشراستمرارومع..مق0024نحووذلك

.والتصحيحاتللإضافات،زقابلةمؤقتةتُعد،الآن،حئالمعطاة

خلال،سوريةفيواجتماعيسياسيتطورحلىوثنؤكدأننستطيهولكن

الم!جةباتجادالسياسيةالبنيةفيتغيراتصر،الدولأولىتشكيلإلىأدى،الفترةتلك

.المثاللعحبيلىعلىإبلاومنها،المركزيةالأماكنلبعضرالسياسيةوالسيطرذ

الاقتححاديةالناحيتينمنوشهرذبروزأالأكترالوحدةبالتأكيد،إبلاكانت

منطقةباتجادأي،الشرفباتجاهالرئيسيتوجههاوكان،سوريةداخلوالسياسية

قوةفياخطا!هناككانالإبا،،ملكيزآخرعهدوخلال.النهركحذاوماخلف،الفرات

وثطالالآمانوا3اجبالمالينالمحمتددالمنصتةأفيالإبىالأ،واقتصاديةسياسيةوسيادة،ماري

بيةياجنوسطورومنحدراتشمابير،الشرقفيوالبليخالفراتو!ت،الغربفيلبنان

!مأقيمتتيقة،راقتحماديةعا/،قاتآنويبدو.الجنوبفيحمصرسهولوصتالشمال

انحشرذ.احذد!محر

ا!رهـالىِتطوهـسل!سلةعلىكدلالة)ولح("الحاكم11لتسالحدأخذناوءدا

خوالتوجهإلىيشير،المراكزكحذدلمواقعالمؤقتوالتحديدالعددفإنأيضاً،،الأخرى

محددمعظمأنويبدو".الخصيباهلال11ص!الشماليةالأ-جزاءكلفيالدولةتنظيم

المناطقوو،الفراتر.ممحاذاد،سوريةثطالفيقرىأوصغبرذمدناً،كانتالآما!ا

يم!-خيت،متمدنةمنطتةوجودعلىكحذاويدل.الرافدببا،دآعاليفياجافهَالزراعية

سورية،جنوبئحصرفيماأما.الا،حقةاالنصوصر!مسحةعلىكدليلذلكامشخدام

!إأ!اقعهةاالمنصتمةافيمطابتتها؟أواقرالىبعخمخدبدحولاتفادف!حناكيوجدفلا

!ماذكااصثلمفب!دذحهِاهو5ر!،السوالم!احاعدىحاهـبتدآوحمححر.سهاِل!اجوا-

تاإ!الأ،دتث!أ!اح!صا!لآصلحصاوحسادكرردو،بةالأنرالتمضيبأتعليخاتدأ!
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يردلم،ولكن(،صلابيخأبومننصوصيشبه)الرافديةالتقاليدحسبالموضوع

إلىتقعأماكنأسماءومطابقة.الآنحئنُشرتالى،الاقتصاديةالنصوصفيذكرها،

Irqataوإرقاتابه!ولadوأروادBatrunaبطرونا:مثلأوجارسامنالجنوب

عليه،يُبَرهَنلمTreوصورSareptaوصريبتاSidonوصيداSumurوصومور

نأيمكنالى،المدينةهذه،جبيلمعأيضاً،كذلكوالأمر.الآنحئ،نهاثيبشكل

فيول"-ولطقراءةأنمنالرغمعلىهذاومصر،إبلابينالوسيطدورلعبتقد،تكون

مؤكد.بشكلٍاجبيلGub1uمعللمطابقةقابلةغيرإبلانصوص

علىنق!شفياسمهذكرالذي،الأولبيىالمصريالفرعونَجبيلمننقوشوتمثل

فإن،والأناضولسوريةبينالعلاقاتبشاُنأماأيضاً.إبلافياُكتشفإناء،

واضحة.شواهدبأيةلاتزودناإبلامحفوظات
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الثالثالألفنهايةحتىإبلامحفوظاتعصرمنذسورية-ثانياً

فىرلمصاا-أ

غالباًبجالملكىالقصرمحفوظاتوتحطمإبلالسقوطالتاليةالقرونتوصف

ترافقوقد.المكتوبةالشواهديخصفيما،الأقلعلىيلاحظماوهذا"،الظلام"عصر

بدأتفقد،حالأيةوعلى.الرافدينبلادفيقويةإقليميةدولتكوينفيتطورمعذلك

المنطقةنحووجهت،عسكريةحملاتبصددللمعلوماتجديدةمصادرتظهر

بهاقامالي،والحملات،مكتوبةتاريخيةسجلاتجلبأكاددولةفتوسع.السورية

في،محفوظةغالباًبقيتتقاليد،منجزءاًأصبحت،سوريةإلىالرافدينبلادملوك

الزمن.منقرونلعدةالناسأذهان

اللاحقةالنسختلكأو،معاصرةكوثائقوصلتناالىسواءأكاد،ملوكنقوشإن

فيهكانتالذيالزمنخلال،سوريةفييجريكانانطباعاً،عماتعطناعنها،

يعئفهذاأكاددولةعصرعننتكلموعندماالنقوش!.هذهأفقضمن،سورية

2284شاروكينعهديالأولمطبالمرتبة - (0234 Sharrukinسينونارام(.مق

aram- Sin12().م(ق2223-)9225أول.

عنالرافدينبلادمنشاهدأولفإن،الغوتيوالغزوأكادمملكةسقوطوبعد

للسلابةالتجاريةفالنشاطات.(Lagashلاجاش)Girsuجيرسومنيأتي،سورية

نحو)Gudeaجوديانشاطاتوبخاصة(،الثانيةلاجاش)سلالةالمدينةهذهفيالحاكمة

،المستوردةبالبضائعتتعلقالتيالنصوصمنمجموعةفيتظهر(،.مق2144-2124

عصرخففوقد)13(.الفراتمعنزولاًالسوريةالمناطقمنالقادمةالبضائعفيها.مما

مثلمدنمصدرهالذيبعضها،.الاقتصاديةالنصوصمنكبيراًعدداًالثالثةأورسلالة
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مرالتجاريةالاتصالاتاستمرارإلىلا،يشيرippurونيبورDrehimودريهيملاجالث!

هـممرداتمعجمتنموث،الاتصالاتتلكإلىيُعزىأنه،فيهلاشك.ومماسورية

)14(.جبيلفيعليهعُثرأور،

Shu-شوسينالملكنقشهناك،الاقتصاديةالنصوصفيالإشاراتجانبإلى

أصلينقعثرعن،قديمةبابليةكنسخةإليناوصلالذي(،.مق2802-)33602ولأْ

)؟ا(.سوريةمنجغرافيةلأل!ح!ءذكروفيه،تذكاري

دكرليهايرد،جبيلفيالقصيرةالميروغليفيةالنقوشبعضالمصريونتركولمحد

سورية،معمصرعلاقاتعلى.وتشهدالقديمةالامبراطوريةعهدأواخرمنملوك

)16(ْأيضاًالأثريةالمكتشفالصقالفترةهذهخلال

موجزفتاريخيعر-2

تاريخلدراسةحئكافيةغيرندرسها،التيالفترةعنحالياً،المتوافرةالمصادرإن

المددطالأكاد،مملكةتوسعأنهي،الآنحئ،الثابتةوالأشياء.مجملسياسى

على،وسوريةالثالثهَأوروسلالةجوديابينصلاتهناكوكانت'السورية

لمسكالىالبشريالتركيبفيتغيرهناكوكان،الاقتصاديالمستوىعلىالأقل

يمكنوالتي،سوريةفيأقوىسياسيةمراكزوجودالنصوصولاتعكس.سورية

Urshuأورشومثلمدناًأنغير.الرافدينبلادملوكفتوحاتقاومتقدتكونأن

المكانكانتقطنةأنالأتريةالدلائلبرهنتوقدالوجود،فياستمرتوجبيلوإبلا

ووسطها،سوريةكالفيمواقعفيآثاروجدتكماحمص.سهلفيالمركزي

الميلاد.قبلالثالثالألىأواخرعلىارخت

عنحديتهسياففيوإبلا،Yarmutiويرموتيماريالأكاديشاروكينيذكر

جبال،الاحتمالاتجميعفيهذاويعني11،الثمينالمعدنو"جبلالأرز""غابةإلىحملته

منحهالى،الأراضىمنجزءهىإبلا،بأنشاروكين،ادعىوقدوطورولر.الأمانوس
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بأنهااختصرتوالىلم!+،47)لمطتوتولفيشاروكينعبدهول!!ء*،الذيداجانالإلهإياها

11.العلياالأراضى11

نأيجبأنهإلاإبلا.فيجالقصرنهايةفيالسببحالياً،شاروكين،حملةتعتبر

الاَن.حئ،كدليليستخدمأنيمكن،محتملتأريخيتوافقمجردهذاأنالحسبانفينضع

1)4أدولةفيالسسوريةالمنطقةدمجشاروكينفتوحاتتعنيلاحال،أيةوعلى

إدارية.إجراءاتبوساطةالسيادةضمانمحاولةعلىشواهدتوجدلا،الآنفحئ

11الأدفىالبحر11بينالواقعةالأراضيكلعلىالسيطرةشاروكينادعاءإن

عن(القدمالبابلىالعصرمن)لاحقةنسخفيموضحهوكما"،الأعلىو"البحر

السنةخلال"الغربيةالأراضى11فتحأنه،التقليديالعرفمعيتطابق،الأصلىالنص

روايةمنأيضاً،ومعروف.قبرصإلىبحريةبرحلةقاموأنه،حكمهمنعشرةالحادية

،طوروسجبالعبربحملةقامشاروكين،أنملحمى،نصذلكيعكسكما،لاحقة

المصالحتعزيزبغرض،الأناضولفيPurushhandaبوروشخانداحئفيهاوصل

عصرمنأنهالمحتملمن)الحديثالاَشوريالعهدمننصويذكر.الرافديةالتجارية

منوماجان(ديلمون)العربيالخليجبينالواقعةالبلدانجميعأن(الثانيشاروكين

،أخرىناحيةمن(؟قبرص)Anakuوأنكو()كريتKaptaraوكبتارا،ناحية

المصادرفيالثلاثةالفتوحاتهذهدونتوقد.مراتثلاثالأكاديلشاروكينخضعت

عهودمنذمتوارث"تاريخيتقليد11إلىإشارةذلكيعتبرأنويمكن.المتأخرةالاَشورية

الأولخاتوشيلىيعودوالتي،سوريةفيشاروكينبانتصاراتويرتبط،طويلة

Hattushili،يذكرإذ،اللغةثنائىنقشهفيذكرهاإلى(.مق17القرن)الحثيينملك

يصبحMahhumخاخومفتحإلىيشير،النصأنو.مما.للفراتشاروكينعبور

هذاولكن،الشمالمنالنهرعبرشاروكينأناعتقد،الأولخاتوشيلي!نواضحاً،

كانإذاما:هيأخرىمشكلةوتطالعنا،مؤكدينغيريبقيانالعبورواتجاهالفتح

35

http://www.al-maktabeh.com



وحوللا.أمالمتاخمةوالشواطئلبنانإلىوصلحئ،سوريةفيتغلغلشاروكين

.أخرىشواهدننتظرأنإلاعلينا،ما،النقطةهذه

4ريموشكطن mushأيضاً،فخوراً،شاروكينخليفة(.مق2274-)2284ول

على،برهانيوجدلاأنهإلا".والأدفىالأعلىالبحرين11بينالواقعةالبلادعلىبسلطه

منأخذها،فكرةمجردالادعاءهذايكونأنويمكن.السوريةفعلاًالمنطقةحكمأنه

الأقل،علىعليهتشهدكما،الرافدينبلادأعاليفيريموشتأثيرويظهرشاروكين.

سين.تطرامعهدفيوضوحاً،أكثر،الوضعويصبح.براكتلفيالأتريةالمكتشفات

11سوبارتوم11بلادحاكملقبنفسهعلىأطلقالذي Subartum،بلادثهالفيالواقعة

بأنهسين،نارامويتباهى.الأمانوسبجبالعادةتحددوالى11،الأرزغابة11وحئالرافدين

Rishأددريشأرمانومحاكمأخذحيثوإبلا،أرمانأخضعمنأول - adad.ًأسيرا

حاكموجودبعدمالقائلللاَعتقادتعزيزاًهذايكونوقد.ذكرهيبردفلمإبلا،حاكمأما

موضعحلبمعArmanumأرمانوممطابقةوتصبح.الوقتذلكفي،الإطلاقعلى

بينالطريقعلى"المحصنةالكبيرةالمدينةاهذه1.مموقعالقاثلبالافتراضأخذناإذاشك،

نأأيضاًالصعبمنيغدووهكذا.الرئيسيةروافدهأحدأوالفراتوعلىوإبلا،سيبار

لفتوحاته،أماميةقاعدةبأنهاووصفهاسين،نارامذكرهاالتي(Ulisumأوليشومنطابق

طرابلس.منالشمالإلىالسوريالساحلعلىالواقعة?U11azaأولاّزامع

-)2223سين،ناراموخليفةابن،شاريشاركاليالأكاديالملكويذكر

ولي!كاكاأ)مارتوالأموريينعلىالمنتصرأنه،حكمهسنواتتواريخأحدفي(.مق8921

ويتباهى(،تدمرشرقيثهالبشري)جبلكا!ء!3بسارجبلمنطقةفي(،بالسومرية

الأعلى.والبحرالأمانوسإلىوصلأنهأي،المشهورونأسلافهأنجزهماأنجز،بأنه

له،صراعإلىيشيرأنويمكنتماماً،واضحغيرالتأريخلهذاالتاريخىالتفسيرإن

البدو،أشباهلجماعاتالتصدي،الأرجحعلىأو،الأكاديةالإمبراطوريةبتوسععلاقة

النصوصفإنوهكذا.الرافدينبلادفيالزراعيةالمناطقإلىالدخولتحاولكانتالتي
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ناراموشاروكينقبلمن،السوريةالمنطقةعلىمؤقتةسيطرةإلى،الأقلعلىتشير

سورية،مواقعفيأثريةشواهدبعضوجودعلىالاَن،حئيُبرهن،لمولكن.سين

العسكريةالنشاطاتكانتوإذا.سوريةعلىالأكاديينالملوكبحملاتعلاقةلها

،الافتراضهذافإن،سوريةثهالعلىإبلاسيطرةنهايةفيالسببلشاروكين

.الفترةهذهفي،التاريخيةالحوادثأهممنسيكون

وم!نأورشواكتسبتالميلاد،قبلالثالثالألفمن،اللاحقةالقرونخلال

بلادجنوبمصدرهانصوصفيموتقوذللثوالاقتصاد،التجارةفيالأهميةبعضأخرى

منالأخشابتتلقىكانتبجوديا،خاصبشكلاممثلةالثانيةلاجاشفسلالة.الرافدين

(،بشريجبل)Basalaبسالامنوالأحجار(،وأورشوإبلاي!قطرعن)الأطنوسلجب

علىفكانت(،.مق3002-2114)الثالثةأورسلالةإبلا.أمامنالمنسوجاتو

ذكرجاءوقدوأورشو.إبلامثلمدنعدةمعوطيدة،سياسيةوربما،اقتصاديةعلاقات

أنهيبدو،الذي،جبيلمنIbdatاْإبداتيوالمدعوالعاصىمصبعندالواقعة،موكيش

كا!اول3-أمارشقعهدعلى،الساحليةالمدينةهذهفيإنزي()القياديةالشخصيةكان

)السنةيباًتقرنفسهاالفترةمنآخرنصوهناك.أور3702(ملك-)34502ولأ

ميجوميدعىلشخصرسولاًيذكر،دريهمفيعليهعُثر(،أمارسينلحكمالسابعة

(Me-Gu- Um)،تمالتي،الأخرىالشواهدبعضوهناكإبلا.إنزي()حاكموهو

فيالسومريةالتآتيراتبوضوحتظهرحيث(،حمصقربالمشرفة)قطنةفياكتشافها

.أخرىآثاروفي(جالنينمعبد)العمارةفن

وتشير،التجارةفيلهكشريكسوريأميرأيلاجاشحاكمجوديايذكرلم

نقوشفيويظهر.فقطجبيلمنإبداتيإلى،الثالثةأورسلالةعهدمن،المكتوبةالمصادر

واقعي.أسالرعلىلاتقومسابقة"وهذهالأربعلمالعاجهاتاملك1لقبأورملوك

إلىالأدفى11منحملة،السلالةمؤسسأورنامو،حكمسنواتإحدىويذكرتاريخ

كتابةمنقديمةبابليهَنسخةوحعسب.للحملةالجغرافيةالوجهةتحديددون11،الأعلى
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2802ولاْشوسينالمللث - 3602.( Shu - S11إلىبعثةهناككانتأنهنجد(،.مق

وأوركيشوتوتولوماريإبلاالسياقهذافيوتظهرالأرز"،منهيُقطعالذيالبلد

Urkish(الرافدينبلادأعاليفي)وأبارنوموموكيشAbarnum.وأدليلولايوجد

علىبحملةالملكهذاقيامعلى،الاَنحئ،المعاصرةالنصوصفيقاطعبرهان

نإتقولوالتيلاجاش،نصوصأحدفيذكرهاجاءالتي،الحقيقةأنغير.سورية

بظلهاألقتقدأورشو،أنالافتراضتدعمأورشو،معوثيقارتباطاعىكا!اإبلا،

جداًقليلةمعلوماتتعطينا،المكتوبةالرافديةالمصادرفإنوهكذا،إبلا.علىالسياسى

قبلالثالثالألفمن،الأخيرةالثلاثةالقرونخلال،سوريةفيالسياسىالوضععن

الميلاد.

بينالرئيسيةالتجاريةالطرقسيروجهةفيحدثتقد،تغيراتأنيبدو

نأالواضحمن.أولاً:الأكاديالعصرخلالذلككانوربما،الرافدينبلادسورب

التطورإنثانياً:أورلتمو.أهميةيقويوهذا،الشمالإلىأكثرانحرفتالشماليةالطريق

الطريق11تطورأهميةإلىيشيرأنيمكن،سوريةوسطفيالواقعةلقطنةالمدني

الجنوبية-الشماليةالطريقعلىتقعتكنلم،قطنةأنمقدماً،افترضناإذا11،الصحراوية

الشرقمنالقادمةالطريقعلىتقاطعنقطة،كانتبل،فحمسبلسوريةالعابرة

البقاعإلىأيضاًوربما،المتوسطالبحرساحلإلىطريقمباشرةمنهايمتدوكانأيضأ.

ومصر.

بقائهافياستمرت،جبيلفإنمصر،معالعلاقاتأهميةعنالحديثسياقوفي

نقوش!إن.وبالعكسمصرإلىسوريةمنالبضائعمنهتُشحنكانتالذي،المكان

عهدخلالكانت،ومصرسوريةبينالاقتصاديةالعلاقاتذروةأنتُظهر،جبيل

وكانتأكاد.لسلالةالمعاصرالأولبيىالفرعونمراراً،تذكر،كما،السادسةالسلالة

فيمصزوضععلىكثيراًهذاوأثر،تراجعفي،الفرعونهذاعهدفيمصر،قوة

خلالسوريةمعالتجاريةالعلاقاتبعن!هناكبقيتذلك،ومع.سورية
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الذين،الرافدينبلادتجارالوضعهذاساعدوربما".الأولىالانتقاليةالفترة11بمايُعرف

جبيل.فيلهمأقوىقدمموطىءكسبعلىأور،ملوكخدمةفيكانوا

انتشارتوسعإلىتشيروالىالآثار،منأوالنقوشمنسواء،المتوافرةالدلائلإن

لدراسةأهميةذاتCالآنتظهرالأموريين،أي،غربيةساميةبلغةالمتكلمينالسكان

،بشريجبلمنطقةفيالأموريينمعمعركةخاضشاريفشاركالي.السياسيالتاريخ

المتاخم11الخصيبالهلال11منطقةداخلالأموريةالمجموعاتتغلغلعلىويشهد

الثالثة.أورسلالةنصوصفيالغربيةالساميةالأعلامأسماءتزايد،السوريةللصحراء

منالمرويةالمساحاتخارجالأموريينعلىللإبقاءفاشلة.ممحاولاتأورملوكوقام

بشكلالسياسيةالبنيةفيأثرالأموريين،استيطانفإن،لسوريةبالنسبةأما.مملكتهم

الحالةمنوتطورهماستقراراً،الأكثرالجماعاتمعأكبربشكلاحتكاكهمفبعدكبير.

جزءاً،بوضوحأصبحوا،فقد،الرافديةالأدبيةالتقاليدفيبهايُنعتونكانواالى،البربرية

هذامعتُربطأنيمكنالى،الأثريةالشواهدبعضوهناك.المحليينالسكانمنمتنامياً

فإن،السياقهذاوفيالميلاد.قبلالثالثالألفأواخرفي،والاجتماعىالسياسىالوضع

في،بوضوحمايظهروهذا"،المدنيالتطورفيرئيسىانقطاع11هىأهميةالأكثرالنتيجة

قطنة،وفي،العمقسهلوفي،أوجاريتمثلمواقعفيجرتالى،الأثريةالحفرياتنتائج

يمكن،جبيلمنحرفيةمنتوجاتأيضاًوهناك.سوريةولبمطفيأخرىمواقعوفي

.جديدةبشريةجمماعاتوصولإلىتشيرأن

الميلاد.قبلالثانيالألفلبداياتالعائدةالنصوصفي،بوضوحالنتائجرؤيةويمكن

الألفنهايةعندجديد،وضعإلىأدىالذيفقط،الوحيدالعاملهوليسهذاأنويبدو

الزراعيةوالأراضيالمرعىفيالمتزايدفالجفافالميلاد.قبلالثانيالألفوبداية،الثالث

كمياتفيوالاختلافالطقستغيراتعنالناتجالسوريةالصحراءأطرافعلى

عنصرتعتبرحيث،المأهولةالحدوديةالمناطقعلىمتعددةآثارلهايكونقدالأمطار،

بينالسكانفيكبيرتزايدأيضاً،هناككانوربماالبدو.لأشباهرزقوموردوجود
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في،الأهميةومن.الاقتصاديالتطورفيإمكانيةلايقابلهنسكانياًضغطاًسبَّبالأموريين،

ضعيفة،المركزيةالسلطةكانتفعندما.الزراعيةالمناطقفيالسياسيالوضع،المجالهذا

علىالبدوأشباهشحعهذافإن،مفقودة،سوريةفيالوضععليهكانكماأو،

الثانيالألفبداياتعلىوالمورخةالمكتوبةالمصادرإن.الكاملالاستقرارإلىالانتقال

السلطةعلىاستولواالأموريين،أنفيها،الأعلامبأحماءوثقناإذالنا،تُظهرالميلاد،قبل

.آنذاكمتعددةسوريةمدنفيالسياسية

04

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ألمصاد

.G van Driel, in: .J Margueron (ed), Le moyen Euphrat. Zone de contrats et

G van Driel - .C Van Driel- Murray, Akkadica!3،750891مبمس,'d echanges, Leiden

-van Driel - Th. .J .H Krispijin!12ل (9791) .28-2 For the tablets .G van Driel, in

25-12,8291,d.3,) Zikir sumim (Fs. .S .R Kraus), Leiden!س)M.stol- .K .R Veenhof

M.لا311 Chehab, BMB 22 ;47-1)9691( cf. .W Heick; Beziehungen )7191( 4 if. And

363-357.(979)(

W.علأ11)9791(363-357. Helck, Beziehungen )7191( 12 ff. and

Matthiae, Ebla. Un impero ritrovato.حبمحFor the excavations and their results

9791.Torino ,7791 cf. Also .G Pettinato, Ebla. Un impero inciso nell' argilla, Milano

.G Pettinato, Catalogo dei testi cuneiformi di Tell Mardikh- Ebla (MEE ,)] Napoli

\.9791(,cf. also .B Kienast- .W Waetzoldt, in: .C.H Gordon\.G.A Rendsburg (eds

0991.Eblaitica: Essayson the Ebla Archives and Eblaite Language,2 Winona Lake

077-31

Archiviكاص!.،)+ع311 real i di

Materiali epigrafici di Ebla

In the series ARET: .A Archi, Testi amministrativi: Assegnazioni di tessuti

Archivio ,)9276.L Roma 8591 (= ARET;)1 .D OEdzart,Verwaltungstexte)

-verschiedenen inhalts (aus dem Archiv .)9276.L Roma 8191 ( - ARET;)11.A Archi

.M.9276,.G Biga, Testi amministrativi di vario contenuto (Archivio L

.75.MT .)1041-0003.G Roma 8291=( ARET III); .M .G Biga - .L Milano, Testi

:amministrativi(-ول+!9 Assegnazioni: di tessuti (Archivio ,)9276.L Roma 8491

;)VI.D.O Edzard, Hymnen, Beschworungen and Verwandtes (aus dem Archiv

,)9276.L Roma 8491=( ARET ;)V .A Archi, Tasti amministrativi: Registrazioni di

tessuti, Roma 8891=( ARET VIII); .E Sollberger, Administrative Texts!سmetalli

Chiefly Concerning Textiles 2752.L(,) Roma 8691( = ABET VI ;)II.L Milano. Tasti

amministrativi: Assegnazioni di prodotti alimentari, Roma 0991 (ARETIX). // in the

series MEE( texts partly identical with those in ARET): .G Pettinato, Testi

,amministratividella biblioteca ,9276.L parte,( Napoli 0891( = MEE;)2.G pettinato

!3(Testi lessicali monolingui della biblioteca ,9276.L Napoli 8191 =( MEE

.G Pettinato, Testi lessicali bilingui della biblioteca ,9276.L parte :I Traslitterazior

.4(Napoli 8291 =( MEE.!7ممtesti e riconstruzion delص!4؟

.S GBeId- .W Hallo- .P Michalowski, The Tablets of Ebla. Concordance and

Bibliography, Winona Lake ;8491 cf .M Baldacci- .F Pornoino, .L Cagni (ed), Ebla

456-942,8791..8591-7591 Dieci anni di studi linguistici e filologici, Napoli

.M Chehab, BMB 22 )9691( ;21-6 .G Sacandon- Matthiae, Seb4-3/1 43-33)9791( and

er (eds), Mesopotamien and seine Nachbarn, Berlinحةin: -.H .J Nisen - .J ren

ا89؟!اير..013-5
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.E Sollberger--.J .R kupper, IRSA 154 falso .J .C Copper, Sumerian and Akkadian

Royal Inscription, :I Presargonic Inscriptions, New Haven 49,8691 f

.B kienast, Die altakkadischen Konigsinschriften des dritten jahrtausendsّI..J Gelb

.E Sollberger - -.J .R Kupper, Inscriptions Royalesكا.أ0991,03!آسChr. (Freiburgلأ.

181-)6391(023 et Akkadiennes, Paris 7191 ( = IRSA); .H Hirsch, Af0!ول3ولح3؟ص!!كل

and also .RBorger, TUATI/4( 354)8491 .f A new treatment of two old Babylonian

copies pertaining to a campaign of Naram-Sin upstream the Euphrates is given by

.B .R Foster, JANES 14 )8291( ..36-27 For the years dates of Akkad kings,one

53 a1)3891(33.1ع(Ungand, RIAمس!.ول،(perhapsconcerning Syria (Sharkalisharri

.(،7 29 etc"ول؟text of Neo- Assyrian period describing the empire of Sargon
64-567791(-)749125now .A .K Grayson, AfOمء

.A Falkenstein, Die Inschriften des Gudea von Lagasch (An Or )03، Rom ;6691 for

Eblasee/1-76912()9آ .G Pettinato, RIA V

)7891(5.E Sollberger, AfO 91 9591( - )0691 012 - 122 (republished as MVN

051 ,1cf. .L Cagni, OA 22 )8391( 09;)f .G Dossin, MUSJ 45 241)9691( - .255 For Urلأ

03,7291III references to Syria resp. Ebla cf. .G Pettinato, MAIS 6791 - ,6891 Roma

;3also"5أ!،،ولأا!لة5 Ebla. Nuovi orizzonti dells,7691(9م(.ff/1-2And Ria IV

2386,8691 ff. cf also the relevant place names in .D .O Edzard- .G Farber, RGTC

.)7491(

.M Civil, JCS 21 )6791( ,38-37 £c .I Karki, Die konigsinschriften der Dritten

.Dynastie von Ur, Helsinki ,8691 013 f

+12)7191(Chehab, BMB 22 )9691( 1 ,47- 16.pse + cf. .WHelck, Bezichungen.يلا

.+9128391,And .MSaghieh, Byblos in the Third Millennium .B,.C Warminster
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الثايئالفصل

الوسيطالبرونزيالعصر
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0002-بين)ماسوويةفيالأموريالسيماسيالحكمأولاً-إقامة

م(.ق،008

فىرلمصاا-أ

فيقويةدولةهناكيعدلمالميلاد،قبلالثالثالألفنهايةفي،الثالثةأورسلالةانهياربعد

انعدامإلىهذاوأدى،سوريةشؤونفيللتدخلالكافيةالقوةتملك،الرافدينبلاد

يسمىمافإنلمصر،بالنسبةأما.الفراتغربالواقعةبالمناطقالمتعلقةالمكتوبةالمصادر

فيالمصريالنفوذبتراجعاتصفت.م(ق0216-4991)نحو"الأولىالانتقالية"الفترةب

آسيةلبلدانالسياسىالوضعفيالتغيراتالشحيحةالمكتوبةالمصادروتعكس.سورية

النيل.دلتاوراءماالواقعة

منوبخاصة،للعيانماثلةأصبحتالى،السياسيةالنتيجةوهوالأموريين،انتشارإن

عشرالثامنالقرنمنالأولوالنصفعشرالتاسعالقرن)أواخرماريمحفوظاتخلال

تقاليدلظهورمناسبةغيرأجواءً،أوجداالسياسيةالأموريينسيطرةثمومنالميلاد(،قبل

فيماأطالا،الميلادقبلالثانيالألفمنالأولينالقرنينفإنوهكذا.سوريةعنكتابية

تدميربعدبدأالذيسوريةتاريخفي"الظلام"عصرمدة،المكتوبةالمصادريخص

إبلا.محفوظات

الألفأواخر.فمنالاَنحئ،المكتوبةالموادمنبقليلنفسهاسوريةزودتناوقا.

Ibbitليمإبيطالمدعويذكرإبلافياكتشفنقشوصلناالثانيالألفبدايةأوالثالث

-Igrishخيباإجريشبن(Ybbitا-)يعاْ hepaوأقامعشتار،للإلهةحوضاًقدَّمالذي

أعلىفي6891كاماكتضفالذي،التمثالحجرفيالنصنُقش.أمامهتمثالاًلنفسه

وهناكفقط)1(.الجزعإلامنهيبقلمومشوهوضعفيوهوإبلا،فيالأكروبولمنحدر
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لالأحردصمكتولص،لاحقعصرإلىتعودالتي،أوجاريتمحفوظاتمنلوح

هوالملوكهؤلاءأولو.(RS)257.24مؤلهينملوكبأحماءقائمة،ويتضمنالمسمارية

خا!!كمويستخدمكان،خاضعدىنقش!ئييُذكرالذي،Yaqarumينناروم

قىعشراسثالثاوعشرابوالرالقرنيرإلىتعودطينيةألواحعلى،الحاكمةالسلالة

)2(.أوجاريتملكNiqmadoنيتمما!ابنكانيقارومفإنالخاتمهذاالميلاد.وحمسب

بعفر،وعلىالمصريةبالهيروغليفيةالم!شوبةالنقوشمنالعديدعلى،جبيلفيوعثر

إلىتاريخها.ويرقىأموريةأنها،بوضوح،يبدو،جبيليينحكامأعاءتذكر،التيالأختام

الحكامهؤلاءعاصرالميلاد.وقدقبلعشروالسادسعشرالتاسعالقرنينبينماالفترة

مصر)3(.منعشروالثالثةعشرةالثانيةالسلالتين

هما:الميلاد،قبلالتانيالألفبدايةإلىيعودانمصر،منأدبيانمؤلفانوهناك

-Jpuويرإبوامواعظ1 werالمملكةعصرمننسخةطريقعنوصلتناالتي

في"المؤلف"إقامةتصفخياليةذاتيةسيرةehuni"،وهى3سنوحى،و"،قصةالحديثة

علىللتعرفعليهالاعتماديمكنلاالنصأنمنالرغم.وعلىسوريةوجنوبيفلسطين

شعوبمعالمصريين،تحربةمحددةدرجة،وإلىبوضوحيعكسفإنه،ومآثرهسنوحىحياة

النيل.لواديالمجاورةالآسيويةالمناطق

عشرةوالثالثةعشرةالثانيةالسلالتينعهديمن"اللعن"نصوصوكانت

تقويةبغية،الرسمىللاستعمالمخصصة.م(ق4991-0165نحوالوسطى)المملكة

فخاريةقطععلىكُتبتالى،الهيروغليفية.فالنقوشوفلسطينسوريةفيالمصريةالسلطة

وأماكناشخاصأحماءمنلمسلةلىذكرعلى،تأتيسحريةلأغراضصغيرةوتماثيل

أبيية،وتماثيلمصمتماثيلاكتشفتمصر.وقدأعداءمنتكولىأن،يحتملقبليةوجماعات

مثل:جبيلسوريةمننحتلفةأماكننقوشاً،فيبعضهايحملالتيالأشياء،من،وغيرهاالهول

حلب()4(.من)بالقرب(والنيربالبقاع)فيHizzinخيزَّينوتلوقطنةوإبلاوأوجاريت
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،وبخاصةالاَنحئمنهاالمنشور،الآشوريةالتجاريةالمستوطناتنصوصوتذكر

الألف)بدايةناضولالأوسطفيتي(كول)حالياKaneshًكانيشمنالتيتلك

وسمألوتدمروإبلاأورشومثلالسوريةبعمالمدنمن(،مواطنينالثاني

أورشو)3(.فيموجوداً!ن)!روم(بئرياًمر!اًبالذص،أنالجدير)ش!أل،ش!ال(.ومن

موجزفتاريخيعر-2

،ولكنهاالفترةهذهمنشهرةالأكثرالوثيقةخيباإجريشبنليمإبيطنقشيعتبر

.ومعبدقةتأريخهايمكن،ولاالسياسيسوريةتاريخعنجداًقليلة.ممعلوماتإلاتمدنالا

سياسيةسيطرةوجوداً،وربماهذا،يعكسلإبلا.وأموريحاكمإلىتشيرفهىذلك

نأيبدو401()وبخاصةالنقشهذا.وحسبالأموريين،أيالجديدةالسكانيةللعناصر

الضعف.منمرحلةبعدإبلا"بئ"قدليم،إبيط

)شكاناكوحكاممعالعلاقات،مثلالسياسىالوضععنآخرشىءيردلمو

Shakkanakku)حولالفراتوادييراقبونيبدو،ماعلىكانواماري،الذين

علىإبلاكونإن.نقوشهمفيسوريةمنأماكنأوسوريينحكاماًيذكروالم،وماري

هذهسكانبعضأنحقيقة،تؤكدهالاقتصاديالمجالفي،الأقل،علىالأهميةمنجانب

كانيش.إلىوحئأورشوفي)كاروم(الآشوريالتجاريالمركزإلىسافرواقد،المدينة

الطريقعلىمهمةمحطةأورشوكارومسياسياً،وكانإبلاعلىبظلالهاأورشوألقت

نشاطهمفيهالسوريونالتجارربطربماالذيالمكانوكانيش،ذلكآشوربينالطويلة

إلىأررشوكاروممنرساك.وفيالأناضوليةللإمارات،التجاريالنشاطمعالتجاري

وسرقواآشور،الإلهمعبدلصوصاً،دخلوالأنمساعدةالمرسليطلبكانيش،كاروم

الاَشوريةالمستوطنةفيآشورللإلهمعبدوجودعلىدليلاًهذايعبم.الثمينةالأشياءكل

آشور،لأنإلىوليسكانيش،إلىأرسلت،الرسالة،أن.ممكانالأهميةأورشو.ومنفي

وقد.كانيشقبلمنالمُدارة()أوالخاضعةالتجاريةالمستوطناتنظامإلىأورشو،تنتمى
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ابالفضة1ثمنه،ودفعواالنحاسعلىالحصولأجل،منالأناضولإلىسوريون.جاء

.11يةمورلأا

الدولةانهياربعدسوريةمعالتجاريةالعلاقاتضعفإلى،صالمصريةالنصوتشير

إلىإشارةفيه"الأيامهذهجبيلباتجاهالاًثهايبحرأحدوير:لاابو"مواعظ.فقولالقديمة

أثريةشواهد.وهناكالحالةوصففييغاليأنهنفسها،ولومصرعلىالسلبيةالعواقب

المملكةعصربدايةفيسابقاً،ازدهرت،الىالتجاريةالعلاقاتفيانتعاشإلىتشير

الدلتاشرقفيالقبليةللجماعاتالقويالوجودسنوحى""قصةوتعكس.الوسطى

حالاتمعظمتجسدأوتمثللمالخياليةالذاتيةالسيرةهذهأن.ويبدوسوريةوجنوبي

قدالديى،المجتمعوعناصرالقبليةالجماعاتأنمع،سوريةوثهالوسطفيالتمدن

هذاتعززأنويمكن.خاصةتحوليةولفترة،المتطورةالمناطقهذهفيكبيراًتأثيراًحققت

)السلالةمبكرةمجموعة:إلىتصنيفهايمكنالىالمصرية"صاللعن"نصوالافتراض

بعضبعدتكسرالفخارأنيعى)وهذافخاريةكسراتعلىكُتبت(عشرةالثانية

طينيةتماثيلعلىكُتبت(،عشرةالثالثة)السسلالةمتأخرةومجموعة(،السحريةالطقوس

أسماءتنتمى.والأماكنالحكامجانبإلىالقبليةالجماعاتمنعدداًتذكر.فهىصغيرة

Ullazaوأولاّزاجبيلبينهامنوتبرز،سوريةجنوبإلىتحديدهايمكنالتي،الأماكن

عنهوالبحثعليهالتعرفيمكن(،حاكم)أوموقعيوجدولا.Irqataوإرقاتااهـصور

وراءواقعةيبدو،ماعلى،المنطقةهذهبقيتفقدحمص.سهولمنالشمالإلىأبعد

آثارفإنهذا،ومع.النصوصتعكسهاالى،المصريةالسياسيةللعلاقاتالجغرافيالأفق

سورية.ثهالفيتقعأماكنإلىحئطريقها،وجدتالمصريين

الأهمية،هذهيضاهيماهناكفإن،الفترةتلكفيالسوريالساحلأهميةوبقدر

أواخرفخلال.الحرفينتاجهماوأهميةوقبرصكريتلجزيرتيالمتنامىالنشاطوهوألا

فقبرص.والمشرقكريتفيالدولةاقتصادبينقتصاديالاالتفاعلتطورالثالثالألف

الذينحاسها،بوساطة،رئيسبشكل،تشاركبدأت،الاتصالمذافيحلقةكانتالتي
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السياسىالوضعكانالميلاد.قبلعشرالتاسعالقرنأواخرمن،مارينصوصفييذكر

فلملهم،قدمموطىءيكسبواالكريتيين،كىللتجارمناسباً.مق0002نحوالمشرقفي

هذهعلىللسيطرةكريتمنافسةعلىقادرةمملكةسوريةفي،الفترةتلكفييكن،

لظهوروكان،الثالثةأورسلالةمملكةواختفت،المصريالنفوذوتلاشى،البحريةالطريق

السلالاتقصورتطلعتفقدالمّجارة،تطويرفيمهمدورالصغيرةالدويلاتمنسلسلة

طريقعنقوتهااستعراضوإلى،بالتجارةالمشاركةإلىوشغفبشوقالجديدةالحاكمة

الثمينة.الأشياءاستيراد

المسمارية.الكتاباتفيبالظهوروقبرصكريتعنالحديثبدأ.مق0018نحو

Bأ)!الوسيطالمينويالعصرمن،الانموذجىالفخارويؤكد to II)(بفخاووالمعروف

Kamaresكسبتقد،أوجاريتأنالمحتملومن.والمشرفالإيجىلمالعابينالعلاقات

قبلعشرالثامنالقرنمنمارينصوصذلكتعكس،كماالتجارةهذهفيمتزايدةأهمية

الدولةتنظيمللمدينةالاقتصاديوالازدهارالمدنيالتطورعنونتجالميلاد.

الميلاد.قبلعشرالتاسعالقرنخلالأخيراً،حاكمةمحليةسلالة،وإقامةللمجتمع

فيأيضأاحمهويظهرله،خاتمعلىنقشفينيقمادوبنيقارومالمدعوذكريرد

وإذاالأخو.البرونزيالعصرمحفوظاتفياكتشفتالىالمؤلهين،أوجاريتملوكقائمة

نيقمادوخلفاءهفإن.م،قعشرالتاسعالقرنفي،الملكهذاعهدلأنفسنا،بتأريخسمحنا

Ibranuالأولوإبرانوالأول IالأولونيقميباNiqmepaالثانيونيقميبا؟الثانيوإبرانو

مارينصوصفيهاتشيرالتيالفترةخلالجزئياًحكمواقديكونون)أمورابي(وحمورابي

أمورية،اغربيةساميةالعلمأحماءإن.وماريوحلبأوجاريتبينوثيقةعلاقاتإلى

وماري4وقطفوكركميشحلبفيالحاكمةالسلالاتمعأوجاريتحكاموتربط

الحجريةالنقوشخلالمنعرفناهمالذينجبيلمدينةحكامومع،أخرىومدنوبابل

التاسعالقرنينبينماالفترةفيهؤلاءحكموقدبهم،الخاصةأختامهمومنالهيروغليفية

كيتشناقترحهالذيالتسلسلتتبعناوإذاالميلاد.قبلعشروالسادسعشر

94

http://www.al-maktabeh.com



,i .K .A Kitchenالأولأبيضيمووهونفسهاجبيلمنذكرهيرد،حاكمأقدمن

Abishemu,الفرعونمعاصراالميلاد،قبلعشرالتاسعالقرننهايةفييوضعأنيمكن

.عشرةالثانيةالسلالةمنAmenemhetالثالثأمينيمحيت

نأتُظهر،السوريةالمناطقمختلفمنوهىسابقاً،المذكورةالعلمأسماءإن

منالنصوصالحقيقةهذهوتؤكد،السوريةالمدنأهمفي،السلطةعلىاستولواالأموريين

أسماء،،بوضوحنلاحظ،حيثالرافدينبلادعلىنفسهالشيءوينطبق.اللاحقةالفترة

انتماءأنويبدو،بصددها.نحنالىالفترةبدايةمنذ/الأموريةالغربيةالساميةباللغةكثيرة

يمكنولاواردأمرواحدةقبليةجماعةإلىالرافدينوبلادسوريةحكامأسلافبعض

تحتنشأتالىالمختلفةالممالكبينالعلاقاتموضوعفينبحثعندماذلكتجاهل

الميلاد.قبلالثانيالألفمنالأولىالقرونخلال،الأموريالحكم
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.م(ق0016أ-008")نحوالعظمىيمخاضعصر"مملكة-ثانياً

فىرلمصاا-4

جذريةتغيرات،أنالمكتوبةالمصادرتظهر،بقليل.مقعشرالثامنالقرنقبيل

النصوصتزودنافصاعداً،الفترةتلكمنواعتباراً،سوريةفيالوضععلىطرأت

خاتوشاالحثيةالعاصمةومن(عطشانة)تلألالاخومن(حريري)تلماريمنالمسمارية

التطوراترسمبإعادةوتسمح،الزمنمنقرنينتغطى،.ممعلومات)بوغازكوي(

سورية.تاريخفيالرئيسةالسياسية

نتائجأولأنذكرأنواجبناومننفسها،سوريةفيالمكتشفةبالمصادرنبدأ

ألالاخمدينةموقعوهو،أنطاكيةمنبالقربعطشانةتلفِىالبريطانيةالتنقيبات

المكتوبةالمسماريةالألواحمنكبيرعددعلىهنا،السابعةالسويةفيعثرفقد.القديمة

مدنإلىبالاضافة،موكيشومنطقةألالاخعنمعظمهافيوتتحدث،الأكاديةباللغة

النصفعلىالألواحهذهتأريخيمكنيمخاض.عاصمةحلبوبخاصة،أخرىسورية

الحكامأولإن..مقعشرالسابعالقرنمنالأولوالنصفعشرالثامنالقرنمنالثاني

34rاmْ-ليموياريمحلبملكإلآَباهمالسابعةالسويةنصوصفيذكرهميردالذين

الذييمخاض،ملكالأولحمورابيأبناءيبدو،كمايعتبرانواللذانألالاخ،حاكمأط+ا

-Zimriليمزمريعاصر Limمننصوصفيمراراًذكرهيردوالذي،ماريملك

نهايةتاريخإن.مارينصوصمعألالاخنصوصهذايربطأنويمكن.مارىِحضوظات

فييكونأنيفترضولكن،ثابتبشكليؤكدأألالاح،منالسابعةالسويةمحفوظات

تقريرفيألالاختدميرويُذكر.ألالاحواحتلواسوريةالحثيونفيهاعزاالفيلفسهاالفترة
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KBOالأوللخاتوشيلى3اللغةثنائى X ,2-1 CTH4) Hattushili،)يكونأنويمكن

.م()6(.ق0165)نحوألالاخمنالسابعةالسويةلمستوطنةنهايةوضعقدالحدثهذا

همنأمراءأحماءتعطىوالى،جبيلفيالمكتشفةالقصيرةالهيروغليفيةالنقوشإن

فيالأولأبيشيمومعبدأتأنبعدالفترةهذهنهايةفيتستمربها،المحيطةوالمناطقجبيل

المصريالفرعونعهدفيابنهحكمفقدالميلاد.قبلعشرالتاسعالقرنأواخر

،Yakأ(ولاlْ)ولإلوياكينالمدعووخلفه.م(،ق18القرن)بدايةالرابعأمينيمحيت

11اخادم1 Sehetepibreنأالمحتملومن.عشرةالثالثةالمصريةالسلالةمنالخامسالملك

Yantin)خمّويانتينيكون (hammuإنتينليانتينامطابقEntin/ Yantinفيالوارد

كانوربمامصر،ح*ملكfephateplالأولحوتيبنيفيرأيضاًيذكرمكسور،نحت

زمربَعهدإلىويعودماريمصدرهنصفييذكرالذي،نفسهخمّويانتينهوهذاهذا

جدل،موضعالتاريخىوتسلسلهمهويتهمتزاللا،جبيلمنآ!حرونحكماموظكليم.

وهم:.مق0016ونحوماريعصرمحفوظاتعصربينماالفترةفييوضعواأنويجب

وإغيلYapashemuabeأبيويباشيموالثانيوأبيشيموIlimayapiيابيإليما

Egliya)Egel)ورينئyينوكاوللأولKain7.روخسروو( Hasrurum)

منأرشيففيوجدتوالى،المؤلهينأوجاريتملوكتضمالىالقائمةتزودنا

نماذجمنبسلسلةتزودنا،أقدمسوريةفترةإلىتشيرولكنهاالأخير،البرونزيالعصر

11أوجاريتاحاكم1ول!لمه993بوروقوالمدعوزمنتحديدإن.الأموريةالمطكجةالأسمماء

علىأميراًكانأنهعلىقاطعدليليوجدولامؤكد،غيريزاللا()TLA*358)ر!ي(

.8()أوجاريت

العصرقصرأطلالفيواكتشفتإبلا،منجاءتخاصةقديمةبابليةرسالةوهناك

Ishme-داجانإثهىأسماءوتذكر)حقل(،اقتصاديةبشؤونوتتعلقالباكر.البرونزي

Dagan)نيشوتياوخيركام)المرسلrkam- NishutiyaْاHذلكوفوق(إليه)المرسل

فياكتشفتوالتيالمصرىِ،الأصلذاتالأشياءبينومن(.حوري)اسمEhliyaإخليا

57

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


كااْ"س!أه+،!3رع-إب-حوتباسمعليهمنقوشصولجانإبلا،فيقدبمسوريقبر

مصر)9(.فيعشرالثالثةالسلالةمنفرعون

هوقد!يم،بابلينصالأسد(بحيرةمنبالقرب)مسكنةEmarاممارفيواكتشف

،3Naاْ-Daganداجانياسىسيدهإلى4Tukultتوكولىالمدعومنبوجهةرسالة

ا(.السويتين)ْللبدوالمعاديةالنشاطاتوعنشخصينوصولعنفيهايعلمه

يمكنقصير،حجرىنقشعنحالياً(،)جرابلسكركميشفيالحفرياتكشفت

غيرتبقىالسياسىبالتاريخعلاقتهأنغير.ماريلمحفوظاتالتاليةالفترةفيتأريخه

(.11)واضحة

بصددنحنالىالفترةخلال،سوريةتاريختخصالى،المكتوبةالمصادربينومن

كشفتفمَد.خاصةبأهميةتتمتعوالى،ماريفيالمكتشفةالمسماريةالألواحدراستها،

عشرخمسةبينلا3391،عاممنذ،حريريتلفيالجاريةالفرنسيةالأثريةالتنقيبات

هذهوترقى.الملكيةماريقصرأرشيفاتفيمحفوظةكانترقيم،ألفوعشرينألف

وعهود.م(،ق0291-)2266الشكّاناكّوعهود:التاليةالعهودإلىالمسماريةالرقم

الأولأدد)كشىالآشوريةوالفترةعشر(التاسعالقرن)أواخروسامويممليميخدون

.م(.ق1762عام)حئليمزمريوعهد.م(ق1776عامحئالأولأدديسماخوابنه

القرنأواخرإلىيعودمعظمها،فإنقرونخمسةتقاربفترةتغ!ىالألواحأنومع

بخضوعماريمحفوظاتوتنتهىعشر.الثامنالقرنمنالأولوالنصفعشرالتاسع

حكمهمن35و33فالسنوات.البابلىحمورابييدعلىتحصيناتهاتدميرثمومنالمدينة

الأحطاثبهذهسميت

المجلداتمعظموتتضمنمستمراً،يزالماونشرها،مارينصوصتحريرإن

بسورية.تتعلقمعلومات

المختصر،عمليةلأسباب،المنشورةالمجلداتبأسماءالتاليةالقائمةفييستخدم

Archivesالملكيةماريأرشيفاتبالفرنسيةويعىسك!، royales de Mari:بما(
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ليميخدونالملكنقشويتمتع()12(.ترجمة-الملكيةمارك!أرشيفاتARMTذلكفي

Yahdun- Limكاشمعبدتأسيس.ممناسبةمشويآجرعلىكتبوقد.خاصةبأهمية

)3)(.ماريفي(الشمس)إله

منكبيراعدداًأنكماالإعداد،قيدمارمم!محفوظاتمنأخرىمجلداتوهناك

فيونشرت،وقراءاتصورمعأحياناُدراستها،تمت،المنشورةغيرمارك!نصوص

التكريمية.والكتبالمؤتمراتومجلداتالمتخصصةالعلميةالمجلاتفيمختلفةمقالات

بينماالفترةخلالسوريةبتاريخعلاقةلهاالى،الرافديةبالمصادريتعلقفيماأما

وبلادآشوربلادمنمسماريةنصوصفيالمعلوماتبعضرفهناك.م،ق0018-0016

حملةعنآشور،فياكتشفتوالى،الملكيةالأولأددكشىنقوشأحدويتحدث.بابل

الإلهمعبدبناءعنيتحدثنقش،إلىتاريخيةإضافة)وهوأغوسطاالبحرشواطئإلى

آشور()14(.فيإنليل

مواقععدةفياكتشفتالىالقدىم،البابلىالعصرإلىالعائدةالنصوصبينومن

لببعضتزودناوحدها،بازارشغرمنالىالنصوصفإن،الرافدينبلادأعاليفي

الإشاراتمنسلسلةفهناك،بابلنصوصفيأما(.1)وسوريةفيأماكنإلىالإشارات

القليلإلاتعطيولا،التجاريةوالنشاطاتبالتجارةتتعلق،سوريينوحكامأماكنإلى

سسريةبينالسياسيةالعلاقاتخلفيةعن.ممعلوماتتزودناولكنها،السياسىالتاريخعن

(.16)بابلوبلاد

الحثيةالمملكةعهدخلالسوريةكالإلىالأناضولمنالحثيةالدولةتوسعإن

مصبعنداقعةوالمنطمهتاالرافدينبلادوأعاليسوريةثهالسهولأدخل،القديمة

حظيتخاتول!اوقدالحثيةالعاصمةمحفوظاتلنصوصالجغرافيالأفقضمنالعاصى

بدايةفيالحثيةالمملكةنهايةحئسوريةتاريخعنكمصدرخاصةبأهميةالمحفوظاتهذه

لهذهالرئيسةالإصداراتسلسلةيليفيماسنذكرالميلاد.قبلعشرالثافيالقرن

،الفترةهذهيخصفيما)17(.سوريةعنمعلوماتالمجلداتكلتتضمنولا،المحفوظات
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الأ!ق،ومورشيلىالأولخاتوشيلىنشاطاتصتتتحدثالى،النصوصصتعدداًفإن

)18(
سوريةىمعلوماتصتحويهلماخاص،لاهتماء،جديرةالمشهورينالحتيينالملكين

موجزتاريخيعرض-2

حلب!بمخاض:سلالة-أ

ماريحاكمليميخدونللملكتقريرفييمخاض،يدعىكيانإلىإشارةأولتأتي

d-ليميجيدابنوهو،الخانيةالقبائلومنطقةوتوتول LimْاYagg.ّأولليميخدونيُعد

أخاوكان.بهالخاصةنصوصهبوساطةماريمحفوظاتفييُمثل،ماريمنملك

زمريوالدإنهالقوكويصعب.بعدهماريحكمالذيSumuyamamلسومويمم

]-Hatniاأددخانىالمدعويذكر،خاتمعلىنقشبسبب Adadلزمريكأب

كىليم،يخدونأبنأنه،نفسهلإظهارمتحمساًكانليم،زمريأنواضحاًليم.ويبدو

.ماريعرلقعلىخلافتهيضمن

معبدبناءفياستخدمتآجر،قطععلىمكتوباًوصلناالذيالبناء،نقشوحسب

البحرشواطئإلىزحفحيثسوريةعلىبحملةليميخدونقام،ماريفيثهاش

وخشبوالبقسالعرعرأووالسروالأرز)مثلالأخشابعلىالحصولبغرض،المتوسط

elammakum).هناكيعيشونالذينالسكانوأخضعالبحرساحلإلىوصلوقد،

الفراتواديوقبائلمدنحكامقامنفسهالعاموفي.بانتظامالجزيةدفععلىوأجبرهم

3حمانوم"املوك1:وهمليم،يخدونجيش.ممهاجمة amanumوتوتولالأوبرابيونوأرض

لمدنزعماءالملوكهؤلاء.وكانالرابيانيونوأرضAbattumوأباتهومالأمنانيونوأرض

ماريعلىملكاًكانحيث،نفسهليمكدونحالهوكماسواء،حدعلىوقبائل

ابلاد1حاكم3وللااولepuhإبوحسوموفرقمندعماًتلقواوقد.الخانيينأرضر

.13Colيمخاض")3 III.)منوتمكن!انوم،مدينةعلىنصراًليميخدونحققولَد

مجالاًتتركولامؤكدةالحملةمذهإن.الشمالمخوبعيداً،الفراتواديعلىالسيطرة
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اممار.علىلهنصراًليميخدونحكمسنواتإحدىتاريخويذكز.التأويلأوللمنمك

كماحدثت،ملوكسبعةوبينبينهمعركةإلىقرصعلىليم،ليخدوننقشويشير

إشارةجاءتفقداممار،ثهالالأقلعلى،السياسينفوذهوحول.الفراتواديفييظهر

سمارأييالمدعوإليهأردسلهما(ARM)2,1,1ماريمحفوظاتمنرسالتينفيإليه

samarْاb،وأورشومخاشومحكامإلىالإشارةمعمنه،المساعدةفيهمايطلبطهـ

بلادوأعاليسوريةثهالفيخصومهيضممعادتحالفإلىأيويمخاض،وكركميش

التأسيسنقشإننفسها.المنطقةفيتقعكانتحمارأبيمملكةأنيظهرمما،الرافدين

كالفيماريلملكالعسكريةبالنشاطاتتتعلق،أخرىونصوصاًليمليخدونالعائد

باءتجاهالفرات.ممحاذاتزحفقدليميخدونجيشبأنبالافتراضتسمح،سورية

اتبعقدليم،يخدونيكونوبذلكسابقاً.فتحهاكانالىاممار،عندالنهروترك،الأعلى

سورية،ثهالسهولعبرثمإبلا.محفوظاتعصرمنذموجودةكانتالى11،،القواطريق

شاروكينفعلكماالأمانوس،منطقةأي،سوريةغربيثهالالواقعةالجبالحئووصل

قبله.الأكادي

نأفيجبيمخاض،وفرقالأوسطالفراتحكاممعجرتالتي،المعاركأما

امتدادعلىفعلردةاعتبارهاويمكنقصير،بوقتالحملةهذهبعدحدثتقدتكون

الأقل،علىانتصاراً،حققليم،يخدونأنمن،الرغموعلى.الشمالنحوماريسلطة

ثهاليعلىماريسيطرةتؤكد،أخرىشواهدهناكفليسبه،الخاصنقشهتقيرحسب

أددثهشىوالدIlakabkabuإلاكبكابوقبلمننفسهليميخدونوهوجم.سورية

سومويمم.أخوهمحلهوحل،اغتيلثم(،الا!ول1)3الأول

ملكليميخدونعاصرقدإبوخ،سوموأنالمكتوبةالشواهدتبينإبوخ:سومو.

فيالمقيمأدديسماخابنهإلىالأولأددثهشيأرسلهارسالةفيوفاتهخبرواعلن.ماري

(7ARMنفسهأددليسماخأيضاًمعاصراًإبوخسومووكان!مم!(.1)19ماري

حُددوقدأيضاً.ماركطفيسومويممحكمإبوخسوموحكمغطىفقدوهكذا)21.
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كأايىحموح!ص!!عشرةالثالثةأوعشرةالثانيةالسنةفيالتقريبوجهعلىوفاتهتاريخ

MAهـ3قطنةملثأددإشخىأيضاًإبوخسوموعاصر.البابلى

بدأفقدطويلاً،كانإبوخسوموحكمأننجدوهكذا.A,17.1882+*لك!)124

وأعشرةالثانيةالصنةنحووانتهى.م(دتىأ908قبل)أيالأولأددثهشىحكمقبل

نصوصرأحدإلىواستناداً.م(.ق0178نحوالبابلى)أيحمورابيحكممنعشرةالثالثة

اليمخاضي.الحاكمهذاباسمحميت،القلاعإحدىفإن!طهـ(!ر556)ماري

واحدش!خصينصفقطيوجدإبوخ،سوموإلىتشيرالىالنصوصبينومن

21(ARMV)وتوضح.الحاكمهذامنرسالةعنجواباًأدديسما!إلىأرسله

تعرفلمأيضاً.آخرينمعاصرينحكاممعمراسلاتلهكانتأنهأخرىنصوص

ريمياخليفتهإقامةمقركانتأنهايُذكرالتيحلبفيأقامأنهويرجح،بدقةعاصمته

(ARM!!رإبوخسومواسمتحملقلعةبناءعلدليلوجودمنالرغمعلىليم،

وُجدتأنهاالافتراضيجبيمخاضظهورتعكسالىالنصوصفإنلذلك.)556

ومرإبوح،سوموحكمهاالتيالمنطقةاتساعمدىبعديتضحأ.حلبفيوحُفظت

حدودهووصلت،العاصينهرحئوغرباً)توتول؟(الفراتحئشرقاًوصلأنهالمؤكد،

.الأولليمريمياعهدفيالسائدالوضعالاعتباربعينأخذناإذا،قطنةمنطقةحئجنوباً

فت!،الآشوريةالأولأددكشىلمملكةتابعةمناطقضدبحملاتإبوخسَوموقام

11.إبوسومودور11أيالمنتصرالملكباسموحميتأدد"،ثهشى"دورتدعىقلعةخلالها

الرغمعلىيمخاضر،مملكةنطاقخارجوكركميشأورشوبقيتفقدالشمالباتجاهأما

.!هـالِلفترذ،الأقلعلىولواغوية،االمملكةهذهنفوذتحتبالتأكيد،وقوعها،من

Rabbeansالرابيانيوسمثلقبليةلجماعاتمناطقيمخاضمناطقبعضوكانت

هـالا-انتنهاءحاقفيالقبائلححذهمراقبةعلىاعتمدتوقدكال!أولكا!كا!33والأوبرابيون

يمخاض.لملوكالسياسى
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بلفح!سب،قبيلةشيخمجرديكنلمأنهإبوخ،سوموبحكمالمتعلقةالوثائقتبين

وبالتحديد،،الأموريينإلىوينتصي.الملوكمنوغيرهأددثهشىعنأهممِةيقللاملكاً

والدهيذكرلم.الرافدينبلادوأعاليسوريةشرقىثهالفيتعيشكانت،جماعاتإلى

مؤقتاً.ونضعقبلهيمخاضعلىملكاًكانإذاماالجزميمكننالاولهذا،المكتوبةالمصادرفي

مدةحكمتوالىعاصمتها،حلبأصبحتالى،الحاكمةالسلالةبدايةفيإبوخسومو

الزمن.منالقرنينتقارب

وسلالتها،يمخاضمعأخرىسوريةسياسيةلوحداتتقاطعإشاراتهناكو

السياسى.التاريخاستعراضعندتقسيمأوتوجيهكنقاطتستخدمأن،يمكنوالى

التأسيس،نقشفي،ماريملكليميخدونعهدخلالإبوخسومونشاطاتتنعكس

اعتداءاتضدليميخدونمساعدةحمارأبيفيهايطلب71!ول(الى)1الرسالةوفي

وأورشوخاشوممنكلبهقامتسابقهجومإلم!إشارةمعآشور،ملكأددكشى

الفترةخلاليمخاض،فيالمسيطرالرجلإبوخسوموكانويمخاض.وربماوكركميش

زمنبينمضىالوقتمنكمبعدالواضحغيرمنولكن،الأحداثهذهفيهاجرتالى

فقدأدد،ثهشيأما.الرسالةهذهكتابةوتاريخيمخاضبهقامتالذيالاعتداءهذا

ملكمعاصطدموقد.الفراتإلىالرافدينبلادثهاليمنمملكتهومساحةسلطهوسع

منهياً..مأق597نحوربما،مارىعلىملكاًأدديسماخولدهتنصيبفيونجحماري

والى،لماريالاَشوريالحكمفترةالاَنمنذوبدأت.القصيرةيممسوموحكمفترةبذلك

بلادأعاليفيقامتالىالاَشورية،المملكةمنجزءاًمارىمملكةخلالهاشكلت

بقليل.بعدهأو،الأولاًددكشىوفاةحئواستمرت،الرافدين

منعقدلنخلاليمخاضسياسةعلىالضوءتلقىمتعددةرسائلعلىوعثر

باعتبارهقطنةملكأددإشخىذكرنجد،السياقهذاوفي.لماريالآشوريالحكم

أهممنيعدوالذمم!،الجنوبمنيمخاضمملكةمملكتهتتاخممعاصراًسورياًحاكماً

وسواحلالرافدينبلادبينالواصلةالجنوبيةالطريقعلىويسيطرسوريةوسطفيالملوك
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خمعةطقيامهمنذالأق!-علىأدد،ثهشىمعجيدةعلاقاتعلىقطنهَكانت.المتوسط

اتالص!!طقةفيأقدامهثبتأنبعدوذلك،المتوسطالبحرسواحلإلىفيهاوصل

الصحراءتعبرابالتجاريةالطرقسلكلَدأددكشىيكونأنويمكن.الأوسط

الخاصةخبرتهمناستفادوربمايمخاضر.منطقةبذلكمتجنباً،تدمرطريقعنالسورية

R)A!ع*لاحقاًقطنةإلىالسفرنوىحينأدد،يسماخابنهنصحعندماالطريقهذهعلى

66,85(I.البحر11ساحلعلى"لابان"أرضفينصبإقامةنقشهفيأددكشىيذكر

منالأقصروالطريق،اجمنانإلىالاَشوريالجيشوصولإلىذلكيشيروقد".العظيم

يمنناولا.السوريةالصحراءيعبرأنإلأيمكنلا،الجبالهذهإلى3الرافدبلادأعالي

بالمصاهرددُعّموالذيالوجود،إلىقطنةمعالتحالفظهر،الفترةهذهخلالأنه،نسيان

وهو،البابلىحمورابيحكممنعشرةالحاديةالسنةخلال،الحاكمتينالسلالتينبين

التحالفهذاكانيمخاض.علىحاكماًيزاللاإبوخ،سوموفيهكانالذي،الوقت

عبرالسا-ضليةالمنطقةإلىللوصولمنفذعلىالحصولإلىويهدفيمحاضر،ضدموجهاً

بنجاحاتابتهاجهعنفيهايعلنوا!إبوح،سوموحررهاا!ك!،سالةالرإن.قطنة

بينالعدائيةوالأعمالالتوترجوفيصدىلهاتجدلاV(ARM)21أدديسماخ

هوالاأ"ول(1)24والنصر.الأخرىالكتابيةالشواهدبهاتمدناالتيأدد،وثهشييمخاض

آددويصماتأددثهشيمنكلشكلكيفيريناحيث،السياقهذافيأهميةالأكثر

إبو.سوموعندانخاداًوخاشوم(وأورشوم)كركميشالشماليةوالإماراتأددوإشخى

1Aا:24اماريإلىقطنةأميرةوصولمنقصيرةفترةبعدهذاحدثوقد )M

أددكضيلمصلحةالشمالفييمخاضأقامتهاالتيالسابقةالتحالفاتتحولت)3.لقد

تجمعتادقيالعسكريةالفرقكانت.الوقتذلكفيسياسيةقوةأقوىيمثلكانالذي

.لجخاضر..مملكوالمتمثلةالمعاديةالعسكريةالقوةعلىهذاويدل،كثيرةإبوخسوموضد

الطرلمحبز.بينحاورطةمعركةآيااللآ!احىتالمعروفةالسنيزتتوارأوالنصوصتسجللمو

طل!سةر.بمخاصنجبنالحدوديةالمنطقةفيحدتتقد،الغاراتمنسلسلةأنيبدوولكن

مدر،!دوجوإلى(1ARM)43النصويضير.الرافدينبلادأعاليفيأددثهشى
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حمصإثء!صوإأصهولانالأم!ص!التعبير9قة(،المِمم)ْلالقر!!ل!توياددأ-ا

لمحدتهـذ.وانجا؟افاطقفيبمالمجتفظالقيالمواقر!2!الالسحاعلىإبوم!سهِاصير?

مرثأددإشحيإلىتسليمهوآسيراًابو!سوموآحذعدى(71ARMدذالىمعقهِالنية

وآكأسير!إبوسوموماتإذامايميزلا191ARM)+(.54617النحرولكن.قطنة

عليه.أددلشمشينصراًيسجلالسنواتإحدفتأ!كانوإن،المعاركإحدىفيقتل

لمددَآخرىجهةمنإبو!وسوموجهةص!وحلفائهآددثهشييبنالصراعَاستمر

إبو!وسوموى!ليمياريمبعد،فيماوتالعه،،السنةهـ-دصولثلاثةآوأغصليناتقارب

وخليفته.

رأ،ختامالأأحدعلى!م!لاِنف!غ!يشهد3ة3أ+اا-أ+اIالآولخبهب-

فإرمتوقعاً،نجبدرك!مامماتن!رذ،العرنغ!أإوح!مل.وإداإبوسوموابحدوليمياريم

و!أيالبابليحمحورايىح!صم!!عشردالثالثةاوعشرةالثاليةالسنةيلدأقدحكمة

ملكليمزهـ!يحكمصالتاسعةأعسةافيكانتثتدفاتهوأما.ما.ق)1781/0178

وو.م(.ق1765)خوأسابليا!ابي-ءحكمصأ!متمر+واأسثامةاالحسةفيآبَماربَ،

خلالو،الحكمعلىوقائماًحياًبىرالماقطمةملاثأدثإكشحيكا!العرلغارتقائهسنة

(023ARMاقصنةمح!-فيآبادAmutpielبيا!أموتخلفحكمه XXIII).

مكانليمزمريحلَّفقدأجم،يارييح!صملخايماركبفيالحكمفيتغييروحدث

معاصراًليمياريموكانأدد.كشيوفاذصقصير،وقتبعدأومباشرد،آدديسما

-ITRimسا SلأرساكمLarsa"11الثانيديللالالIbalpielنااشنهحاكم
هـء..هـءولاسينس-م

Eshnunnaولألج!!انداAplahandaيخدوهـياشوبكركميشرحاكم

ahadلإYashub!ديرحاكDerجاميلىوهـسينSin- gamilدينيكتومحاكم

tumا،Dini-أ!!إ!فيوأIbni- AdadحاحمسورحاكمHazarزازياهرZaziya

حاكمShennamهـشينّامآيضاًمعاصراًكانوربما،الجبليةالتوروكوقبائلزعيم

جبيل.حاكمYantinhammuخامّووهـينتينأورشو
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عمىاسيم،ياريمعهدخلالجرت،التي،للحوادثالتاريخىالتسلسليعتمد

ويبقىنصوصها.فيالسنواتتاريختسلسلوعلى،ماريمملكةفيالحوادثتسلسل

وهومؤخراً.الشأنهذافيتمقدكبيراًتقدماًأنمن،الرغمعلىجدل،مدارهذا

اعتلىعندما.السياسىللتاريخمختصربتمهيد،للأحداثالمنطقىالتسلسلمع،يسمح

وقطنةماريعداوةبلفقط،آشورمملكةعداوةيرثلمفإنهوالدهبعدالعرشليمياريم

ARM)63لماريالاَشوريالحكممنذللحكممقراًكانتالتيحلبفيأقامأيضاً. )V

وقدحلب"،علىاملكا1ًليمياريميذكر،(RA)47,36ليمزمريعهدمننصوهناك

ملكاًيصبحأنقبلحلب،فيأيليم،ياريمبلاطفيالزمنمنلفترةليمزمريعاش

.ماريعلى

الشماليالجزءفيحاكمينأهمأدد،وكشىليمياريمبيننشبتالتيالحربإن

التاني(بيل)إبالإشنوناساندتفقد.أخرىممالكإلىأوارهاامتد"الخصيبالهلال11من

إقامةإنأدد.ويسماخأددكشيإلىقطنةانضمتبينمايمخاض،)حمورابي(ابلول

صلةلهيكونأنيمكن،لحلبتابعةعادةتعتبركانتالىالمدينة،)wافيدأديسماخ

ARM)7الموضوعبهذا VII).يمخاضملكليمياريمبهابعثالى،الرسالةاعتبرناإذا

يمخاضبينالجيدةالعلاقاتأنالافتراضيمكننا،تاريخيةوثيقةديرملكيخدياشوبإلى

ياريمفإنالرسالةلهذهوتبعاً.لماريالآشوريالحكمفترةخلالسابقاً،أقيمتقد،وبابل

ليمياريمويذكِّر.بلادهوإلىالرسالةصاحبإلى"الحياةو"أعاد"بابلمدينة"أنقذليم

إذا.العدوانيسلوكهبسببدينيكتومملكجاميلبسينلحقتالىبالكارثةيخدياشوب

حئليملياريموالعسكريالسياسىالنفوذعلىتشهدفإنهاحقيقيةالحوادثهذهاعتبرنا

دجلة.وراءماالواقعةالمناطقفي

السياسى.الوضعفيتغييراًآشورملكالأولأددكشيموتأحدثلقد

حكممنعشرالسابعالعامفييمخاضرمعالقتالخلالحدثتقد،وفاتهأنويفترض

كشىرفاةقبلالأغلبوعلىالوفت،ذلكفيوانتهى.م(.ق1776)البابلىحموراب
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كضىإليهينتمىالذيالجيلإلىينتمىالذي،قطنةملكأدْدإشخىحكمأدد،أيضاً

ئخالفاًليمياريموعقد.ماريعرش!إلىليمزمرىِجاءمباشرةأددثهشىوفاهَبعدأدد.

-abبلاطىأطابوزيرهبوساطةهدايالهوأرسلالجديد،الملكمع Balat.+وتزوجت

MARليمزمريحكممنالتاسعالعام)فيليمزمرممطمنليمياريمابنةShibtولشيبتو

يشيريمخاض.ملكحمورابيحكمخلالحئماريفينشيطةوكانت1(.1723,

إلىماريملكبهاقام،رحلةإلىأوجارسا،منبعضهاارسل،مارينصوصمنعدد

ليمياريمحكممنالأخيرهَالسنواتخلالوذلك،سوريةوثهاليالرافدينبلادأعالي

ليم(.زمريمماحكممنالثامنة)السنة

خطةتتبعناوإذا،الرافدينبلادثهاليأعماقحئحكمهليمياريموسعوقد

535ARMالنصفيالمدونةالتجوال XXIII(،أخرىنصوصتكملها)والتي

معتقابلقدليم،زمريأننجدفإنناليم،زمريحكممنالتاسعةالسنةفيوالمؤرخة

MakkulanخاكّولانيدعىمكانفييمخاضملكةGasheraوجاشيراليمياريم

يُبرهنذلك،مناأيابضعةوبعدو!دخاض.ماريمملكئبينالحدودقرلبيقعالذي

لّوميكوفيآخرينيومينوبعد،Zalpahزالباخفيليمياريموجودعلى

Yakullumرحلته.وبدأعاصمتهإلىليمياريميعودثم(.الآنحئمعروفغير)مكان

LayashumولايَشومMuzunumموزونّومبمروراًحلبمنأوجاريتإلى

إقامةنصوصعدةوتذكر.الطريقعلىمحطات.ممثابةكانتلتيMazazarوحزازار

معإليهاوصلحيت(ARMXXIII)548-546,054-538أوجاريتفيليمياريم

-jYatarأيايتارالأميرة Ayaليم،زمريأنعلىشواهدوهناك.ماريبلاطمنأعضاء

كانليم،زمرقيإن:القولونستطيع.أوجاريتإلىحئيمخاضملكشخصياًرافققد

حمورابيمنالموجهةالرسالةتكونأنويمكن.أوجاريتإلىالرحلةوقتطوالحميهمع

قصربرؤيةأوجاريتملكرغبةفيهايذكروالتيليم،زمريإلىيمخاضملكالأول

خلالأوجاريتفيليم،لزمريالشخصىالظهورإلىإشارةالشهير،ماريملك)بيت(

فيخاصةأهميةذاتأوجاريتكانتيمخاض.ملكالأولحمورابيوالدليمياريمعهد
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جوو)ماربَ(الرافدينبلادعبرأوجاريتإلىيأتي،فالقصديروالنحاسالقصديرتجارة

أوجاريت.طريقعنقبرصمنيُستوردكانالنحاسأن

اسم)إوريتالما،ولايَشومإراخ()سوموموزونوممتلالصغيرةالمدنحكامإن

إلىاستناداَيمخاض،مللثاتبعواالذينالملوك"11إلىانتمواقديكونواأنيمكن(حوري

Iturأشدوإيتوربهابعثالىالرسالة ashduالذين"تابعاً"العضرينإن.ليمزمريإلى

حمورابيمثلملوكإلىأعطىالذيمنأكبر،رقماًيشكلليم،ياريمإلىالرسالةتعزوهم

51بق)ماقطنةملكبيلوأموتإشنوناملكبيلوإباللارساملكسينوريمالبابلي

وفاةبعد:آنهليمزمريإلىYamsumيمسومالمدعومنرسالةفيويردملكاً(.ا5و

لارساملكسينوريمبابلملكحمورابي:همعظامملوكأربعهَسوىيبقلمأددكشى

فإنألثمدوإتوررسالةمعوبالمقارنةيمخاضر.ملكليموياريمقطنةملكبيلوأموت

الكبيرالسياسيالدورالرسالتينكلتاوتظهرذكرد.آغف!قدوحددإلتشوناملك

ليمياريمابنةشيبتومنليمزمريتزوخوعندما.الآولليمياريمعهدخلالليمخاضر،

حلب.فيتجمعوا(،المحليينالحكاممنعدداً)ي!فيالبلاد"،كلملوك11فإن

الجيا-ةالعلاقاتتؤكددسوريةكاليفيليمياريممارسهالذيالمسيطرالدورإن

وعلى،ماربص!ليموزمريأورشومنوشينّامكركميشملكألالأخاندامثلملوكمع

با،دإلىليمياريمنفوذامتد.قطنةملكبيلأموتمععلاقتهالمبدأحيثص!الأق!!

يلاحظكما،دجلةوراءمامناطقوقيالبلادهذهوسطفي!تتدخلفقد،الرافدين

إ!قيمعجيدذصلاتعلىآيضاًوكان.ديرحاكمخدياشوبإلىالموجهةالرسالةص

حمحورايىساعدلبميارنجفإرلباب!!بالنسبةآمافلسطيز.تهالييالواقعةحاححورملكأدد

معنوقشقد،الموضوعحعذايكورأدالمحتملومن،العسكريةالفرقمنعدداًبارساله

هذهئخققتوقد.ليموزمريليمياريملينتمالذباللقاءفيالأخرىالمواضيعلعخر

ليمياريموفادبعدأيليمخاضر،الأولحمورابيحكمخلاللبابلالعسكريةاطساعدة

بمتعك!عنه،تعبركماليمياريملممياسةإلىخدوردالتحالفححذأويعود.بتكلليما
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ARMد68َحطالة،ا-ِاحح!5 XXVI!يتصصلعد،نهمصموينمثرِءامحَسَّر"1لص!أِه

بيلوأموتيمخاضملكليمياريممعالتحالففيهجمعرض،البابلي-عورابيمناحاَاقتر

ليم(زمريحكممنوالتاسعةالثامنةالسنتينخلال)أي،الفترةهذهخلال.قطنةملك

سولالنصفيسويةليمياريممعيظهرالذيخمّو،يانتينقبلمنتُحكم،جبيلكانت

)النصالعهدوليوحمعورابيليم،ياريمزوجةجاشيراأيضاً،،كرتذًحيث7*كر،+48

556ARMXXIII).

ليم.زمريحكممنالتاسعةالسنةخلاليبدوماعلىليمياريمتوقي

جزءاًصعاتقهعلىيأخذ،حمورابيكان:Hammurapiاالأولحمورالى.

منيتضحوكماللعهد.ولياًكانأنمنذوذلك،والاقتصاديةالسياسيةلياتالمسؤو

حكمصتالتاسعةالسنةفيأي،أبيهوفاةبعدمباشرةالعرشاعتلىفإند،مارينصوص!

1765)نحوالبابلىحمورابيحكممنوالعضرينالثامنةالسنةتوافقالتيليم،قيزمر

عرلت!علىكانأنهالمرجحمنولكن،مارينصوصفيوفاتهتاريخيدونلم.م(.ق

.م(.ق1761عامبعد)أيدمروهاثمومنماريالبابليونأخضععندماحل!

مثلالمعاصرينالملوكمنعددذكرمعيمخاض،ملكالأول-عورابيذكريرد

ملكوشينّامكركميشملكأميويتاربابلملكراييوحموماريملكليمزمري

خاشحومملكAnishhurpiخوربيأنيشراعتبارويمكن.حاصورملكأددوإبنيأورشو

حمورابي.لحكممعاصراً

ليم،زمريمنرسالةوتشير،ماريمعجيدةبعلاقاتالأولحمورأبيحكمخيم

وزمريحمورابيبينتمقدشسخصياً،لقاءًأنإقالمنكمداحكمسنواتإحدىوتاربخ

التيالنقاطإحدىولكنتماماً،واضحغيراللقاءهذاسببيمخاض.منطقةفيليم،

كمانتوالتي،كركميشفيالبدو(أشباه)ومخيماتمراعىمشكلةكانتفيهنوقشت

الىالرسالةفيأوجاريتمعالجيدةالعلاقاتوتغلهر.الطرفينقبلمناهتمامموضع

يذكرلمالذي،الساحليةا.لدينةحاكمإنحيث.ليمزمرىِإلىالأوأ!حمورابيأرسلها

"ء
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قصرإلىزيارةلهيهئأنأجلمنمارىملكوبينبينهالتوسطحمورابييسأل،بالاسم

صلاتوجودعلىبراهينتعطيمارىنصوصأنمنالرغموعلىالشهير.ليمزمرى

حاكمفإنوالقصدير،النحاستجارةخاصةوبصورةوماركط،أوجاريتبينتجارية

كانتالذيض،يمخاملكمساعدةعلىالحصوللهالأفضلمنأنهوجدأوجاريت

ذلك،علىعلاوة،كانوالذىجيد،بشكل،معروفةماريملكمعالمتينةعلاقاته

يؤكد،مايوجدلا،الآنوحئسررية.ثهاليفيالداخليةالمناطقعلىالمسيطرالحاكم

فعلاً.الزيارةبهذهقامأنه

أيضاً.جيمدبشكلدعائمهاأرسيتفقدالبابلى،حمورابيمعالعلاقاتأما

ومن.العرشعلىالبقاءفيالبابليحمورابي،لمساعدةبابلإلىالجندمنفرقفأرسلت

قبيلةقواتالفرقهذهضمت.التحالفهذاقواعدأرسىالأولليمياريمأنالمعلوم

بل،فحسبويمخاصْبابلبينالطريقعلىمحطةمجردمارىتكنلمو)اليامينيين(.

الخاصة.لمصالحهاالقواتهذهاستخدامأيضاَ،استطاعت

الملكورثالذي،كركميشملكأميهـيتارمعاصراًاليمخاضيحمورابيكان

الي،الخضوعرسالةإنليم.زمريحكممنالعاشرةالسنةمنذخانداأبلاأبيهعن

حولويمخاضماركطملكيبينمحادثاتمنجرىوماحمورابى،إلىأمييتارأرسلها

كانالىوالتبعيةالخضوعحالةإلىيشيرأنيمكنلكركميش،العائدةالمراعيمساْلة

دورإلى،الرافدينبلادأعاليفيليلانتلنصوصوتشير.كركميشحاكمعليها

تزالماقطنةكانتيمخاض،منالجنوبإلىالخابور.منطقةفيحئالمسيطريمخاض

كان،الحكمإلىاليمخاضىحمورابيفيهجاءالذيالوقتوفي.ومستقلةقويةدولة

الذيوهوتقريباً(،ليمزمريحكممنالتاسعةالسنة)منذقطنةعلىحاكماًبيلأموت

عهدإلىتُعزىالىالنصوصتعطيولاويمخاض.ماريمنكلمعجيدةعلاقاتأقام

يمخاض.الشماليةوجارتهاقطنةبينالصراعاستمرارعلىشواهدأيةبيلأموت

65
http://www.al-maktabeh.com



Abbaإي!آًبا. el:ألاالامنايىأسطهِخاضعلىنقمتميذكر

الخاتمصاحباسمكُتبيمخاض.ملكحمورابيبنإيل(أبَّاALT*444b,244)؟

إيلأباأمAbbanيُقرأهل،قراءتهكيفيةفيمشكلةتركمماAB-BA-*طهـكالضالي

ولب،نهائيةليستإيلأباوالدهويةتحديدإن(.الصحةإلىالأقربالقراءة)وهي

هداصىفإذا.الأولليمياريموخليفةابنيمخاض،ملكالأولحمورابيهوأباهأنيبدو

نصوصمعالقدىم،الأرشيفوهىألالاخ،منالسابعةالسويةنصوصربطمنبدفلا

أبيهوفاةبعدالعرشإلىإيلأفيوصلإذافيماالواضحمنليس.ماريمحفوظات

بالليطرسالةفهناك.البابليحمورابيحكممنالأخيرةالسنواتمعتتزامنوالتي،مباشرة

حمورابيوخليفةابن،بابلملكإلوناحمسوقبلمنإيلأبّاالمدعوإلىأرسلت،قديمة

1(AbBVII)،إلىبعثةعنمعلوماتتعطيفهىمهم.تزامنعنتكشفأنيمكن

،ألالاحنصوصبعضطريقعنجاء،الآنحئالمتوافرالوحيدالأخيرالتزامن.حلب

يعدلا(.456ALT*,56,1)إيللأباوأخاًألالاخعلىحاكمأليمياريمتذكرالتي

مملكةمنطقةداخلاسرةعلسيداًكانبلبه،الخاصةمملكتهفيمستقلأحاكماًليمياريم

)حاكم(رجل"11ليمياريمدُعىيمخاضملكمعنفسهالسيالتىفيذكروعندمايمخاض.

يمخاضرملوكبدأعندمابعدفيماألالاخحكامعلىملكلقبواطلقفقط،ألالاخ

".العظامالملوك11أنفسهميدعون

يزالماألالاخ،منالسابعةالسويةألواحفيجاءكمايمخاصْ،ملوكتعاقبإن

دون،مختلفةآراءإلىيوصلألالاخحكامعنالحديثوإنما،حدإلىجدلموضع

أخيهتنصيبكانإيل،أباعهدخلالالأهمالحدثإن.وحاسممقت!برهانوجود

أخر!وقرىمدنمعلهأعطيتالى(،ALTألالاح)456.1علىحاكماًليمياريم

بعدإيلأفيقواتدمرتهاالى،الرافدينبلادأعاليفيIrriteإرّيتيمدينةعنلهتعويضاَ

أسرتهسادةيراقبكانومنهالياريم،مقراًألالاخأصبحتوقديمخاض.ضدثورتها

هوالمقرهذاوكان.الفراتوحئالمتوسطالبحرمن،بأكملهسوريةثهاليفيالمنتضربن

منالغربيةالأجزاءعلىيمخاضسيطرةإعادةإن.الأولحمورابيأبيهإرثمنحصته
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جرءًصتشكلكانتالمناطقهذهأنعلىتبرهنإيل،أبَّاقبلمنالرافدينبلادثهالي

كانتإذاماتماماًالواضحصتليس.الأقلعلىالأولليمياريمعهدمنذيمخاضمملكهـة

البابلىحمورابيوفاةوبينالرافدينبلادأعاليفيجرتالى،الأحداثبينعلاقةهناك

نفوذتأتيرتحتكركميشوكانتيمخاض،تتبعامماركانت.اليمخاضيحمورابيأو

،الجنوبفيأما.قاطعبشكلذلكعلىيبرهنلمأنهإلا(،ALT)934!لأأيضاًحلب

لأوجاريتبالنسبةأما.قطنةلمللثالخاضعةالمنطقةمعمضتركةاحدودٌ"1ليمخاضفكان

مححبآنصالرغمعلىيمخاض،مملكهَمنجزءاًكانتأنهاعلى،إشارةأيةتوجدفلا

معالمدينةهذهالأولليمياريمزاروقديمخاض،سيطرةتحتبالتأكيدكانالعاصىنهر

(.ماريملكليمزمري)ومعحاشيته

فييظهركما،القرىمذهإيراداتالأصحعلىأوبأكملها،قرىتبادلإن

يؤرخاناللذين(76ALT*)77*،النصينفيالموضوعهو(ALT*456*,1)النصين

مالكىبينوثيقةعلاقاتإقامةمنعحاولوايمخاضملوكأنويبدوإيل.أباعهدفي

ياريم(ALT)56*القرىبإحدىخاصرشراءعقدويذكر.الشعبوعامةالمعنيةالقرى

نفسه.الملكبعدالشهوديبنإيلأباأخليم

أالثافى إيلأبّاأبيهبعدالتانيليمياريمتعاقبكا!3ثاأ!تثأط

نفسهإلىيشير،حيثأسطوانيخاتمعلىنق!ثرذلكعلىيشهديمخاض،علىكملك

)خاتمنيقميباوالدنفسهوهو(.444ALT*أدد")كاالإلهو"محبوبإيللأباكابن

.(1.7ALT*االنص

بوساطةإيلأفيأخىمعأوالأولليمياريممعهذاليمياريممطابقةاستبعدت

بسببمشكلةالثانيليمياريمإلىالنصوصإشاراتعزوونِحلق.(444ALT*)كاالنص

فترةتقديرمحاولةعلىنفسهالشىءويصحألالاخ.نصوصفيهذاالعلماسمشيوع

بعضكانتإذاوحئ.والطويلةجداًالقصيرةبينتتراوحوالى،الثانيليمياريمحكم
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منيذكرمهم،سياسىحادثأييوجدفلا،الثانيليمياريمإلىعزوهايمكنالنصوص

.الفترةهذه

نيقميباأن(ALTا*،7*)1الأختامأحدعلىورد:.!الف

(Niqmi,epuh)محبوبيمخاض،ملكليمياريمبنانيقميبا1:الثانيليمياريمابناهو

وهيألالاخ،حكامقبلمناستخدمت،سنواتأربعتواريخنيقميباخففأدد".الإله

ليملياريممعاصراًنيقميباهذهالسنواتتاريختُظهريمخاض.لملوكخضوعهمتثبت

الحكمفيالتغييرفإنوهكذا.(ALTكلأألالاخ)9!لأ،7من(Ammitakum)تاقوموعمّي

)4(السنواتإحدىتأريخيشيرنيقميبا.عهدخلالحدثقديكونأنيجبألالاخفي

الفراتعلىالواقعةArazikأرازيكفتحإلى(TLA*7,*8,*55)الألواحعلىالموجود

تمثاله(تقدهـيم63ALT*)اللوحعلى)كا!الموجودالتأريخويذكر.كركميشجنوبي

ماريملكليمزمريلهقدَّمالذيالحبى،الطقسإلهأنهشكلاالطق!،إلهإلىالملكى

مننيقميباعودةعن(ALT*11)اللوحعلىالموجود)س!(التأريخويخبرناأيضاً.تمثالاً

المؤ!ومن.ألالاخمنأخرىنصوصمن،معروفغيرمكانوهو،اْ*shinنيشين

إلىوليسرحلةإلىيبدو،ماعلىيشير،،نفسهالتأريخلأننيقميبا،منطقةضمنيقعأنه

فغير)4(التأريخفييردوالذي?Mutaniموتانيالمسمىالمكانأما.عسكرية-صلة

إلىتعود،أخرىونصوصاbً()4-السنواتتاريخفإنوهكذا.الآنحئمعروف

التأريخولكن.الفترةهذهفيليمخاضالسياسىالتاريخعنفقطالقليل،تعطيناعهده

تماماً.ضعفتقدالفراتشرقىالواقعةالمناطقعلىيمخاضسيطرةأنإلىيشيرقد)كا!

قراءةويمكن،إركابتومابنهنيقميبابعدالعرشاعتلىlrkabtثثولاركابتو.

2!+)صغيرةلوحكسرةعلىطُبع،خاتمنقشفياحمه بنإركابتومa11!ه(*443

إركابتومإلىمتعددةسنواتتواريختشيرأدد".الالهمحبوبيمخاض،ملكنيقميبا،

نصايحمل(ALT*45)فاللوحليمخاض.السياسىبالتاريختتعلقمعلوماتوتعطي

الكاهنبنإركابتومالمدعومنAg!eا!هاقريةاشترىالذيألالاخ،منتاقوملعمّى

"
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فيهاأصبحالئالسنة11:يدىكماإركابتومحكمسنةبتاريخالنصارِّخوقد.تاقوملعمّي

ليمياريمعبديذكرالذي)38*+طول(،اللوحعلىأيضاًيوجدوالذيملكاً"،إركابتوم

)إذاتاقوموعمّىليميارتممنلكلمعاصراًطكماًإركابتوميجعلماوهذاألالاخ(.)من

اللوعلىآخرتأريخويذكر.(ALTمملأ38اللوحفيفعلاًالمعىهوالأولكان

33(*ALT)نَشْتَربيمدينةفيقامتتورةNashtarbiشرقىموقعهاتحديديمكنالتي

شرقىيمخاضقوةتراجعأن،حقيقةإغفاليمكنناولا.الرافدينبلادأعاليفيالفرات

والى،الرافدينبلادثهاليفيالحوريةالإماراتمنسلسلةبظهورعلاقةله،الفرات

المؤرخ(ALT)58*اللوحوهناك.ميتانيحوريمملكةملكبعد،فيماسيدها،أصبح

شيموباالمدعومعطيبةعلاقةإلىيشيرإركابتوم،حكممنأخرىسنةبتاريغ

Shemubaخابيرو.أنهاسابقاً،فهصت)أناس(وفرق

إمكانيةمنيزيدالأخرىالنصوصبعضفيأيضاًإركابتوم،العلماسمظهورإن

غيريزاللاالتطابقلكنيمخاض،ملكإركابتومحكمعلىدليلاًالبرهانهذاكون

لابنفعلاًمطابقاً(ALT*53)اللوحفيالمذكورإركابتومكونحالوفيمؤكد.

ألالاخ،حاكمتاقوملعمّيابنزفافلحضورألالاخإلىجاءأنههذافمعئنيقميبا،

يصبحأنقبلهذاحدثوربماإبلا.)حاكم(رجل"11ابنةمناملك"،1بلقبالذي

يمخاض.علىملكاًبتومإركا

IIالثالث -Yarimأ!ت Limليمياريمليمخاضالتاليالحاكمكان

الصعبمنيجعلألالاخنصوصفيالاسمهذاشيوعفإنأيضاًالحالةهذهوفي.الثالث

وكان.إركابتومشقيقفهووبالتالينيقميباابنكان.حكمهإلىالوثائقبعضعزو

حكمسنواتتواريخمناثنيناستخدمالذيألالاخ،حاكمتاقوملعمّي!معاصراً

اللوحعلىالموجودالتأريخإن.بهالخاصةسنواتهتواريخجانبإلىليمياريم

الطريقةهذهالجغرافيالاسمقراءةكانت)إذاقطنةمعصراعإلىيشير)6*+!!ه(

ليمياريمبحضور:ألالاخعرشعلىالحكامتسلسللمعرفةمهمالنصوهذا(.صحيحة
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حمورابيأنحقيقةمؤكداًألالاخ،علىمستقبلياًملكاًحمورابيتاقومعمِّىعيَّنالثالث

زوكراشىالمدعوولقباسمفإنالسيالتىهذاوفيليم.ياريمخادمأيضاًسيكون

2أ"3!!ك! uالثاني،وحمورابيالثالثليمياريمأسماءمعبذلكرابطينذكرهماوردقد

بعضوهناككوي(.)بوغازخاتوشاالحثيةالعاصمةمنشواهدمعألالاختقاليد

حولالجدليزالما(ALT*79*،59*،)455,126ألالاخمنالأخرئالنصوص

قائماً.الثالثأوالتانيديمياريمإلىعزوها

الثاني،حمورابيابنهالثالثليمياريمخلف:11Hammurapiالتاقحمورار.

ليملياريمكابنحمورابيويظهر.نفسهتاقومعمّىبنألالاخعهدولياسميحملالذي

بهاقامالى،العسكريةالحملاتزمنعنتتحدثالتيالحثيةالكتاباتفيعهد()وولي

اسمقصير،فراغبعدثمليم،ياريماسميظهرحيث،سوريةثهاليفيالأولخاتوشيلئ

كُتباأنهمايُحتملALT(*4)22*،21تاقوملعمّىألالاخمنلوحانسناك.ابنهحمورابي

وهناكالعرش!.اعتلائهإلىيشيران،الثانيحمورابيبتأريخومؤرخان،نفسهاليومفي

السويةأوتماماًالسابعةالسويةنهايةإلىويعود،(ALT*)93اللوحعلىمشابهتأريخ

السادسة.

نأيمكنخاتوشا،الحثيةالعاصمةمنلوحكسرةفيبالأكاديةحمورابياسمويرد

إلىتشيرقديمةبابليةرسالةاستبعاديمكنولا.يمخاضملكلحمورابيمطابقاًيكون

فيهكانزمن،علىتؤرخأنيمكنوالى،وبابلحلبملوكبيندبلوماسيةاتصالات

ليمخاض.حاكماًالثانيحمورابي

لنحو،الدقةمنقليلأوبكثيريثبَّت،أنيمكنيمخاصْ،حكامتسلسلفإنوهكذأ

قبلمناحتلالهاحئسوريةفيقوةأقوىبقيتحلب،أنوبما.الزمنمنقرنين

لهذهالسياسىالتاريخلعرضمهمةنقطةذلكاعتباريمكنالحثيينملكالأولمورشيلى

.الفترة
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:الأخرىالسوريةسيةالسبوالمراكزالإمارات-ب

أ-قطنة

بينماالفترةخلال،الكبرىالممالكإحدىانتك،قطنةأنسابقاًذكرنا

وقفيلى،رئيسىبشكلى،ماريمنعنهاالمكتوبةالمعلوماتوتردنا،.مفنى0016أ-008

كميراًاهتماماَتوليالئحصراً،مارينصوصفيحكامهاذكرويردألالاخ.منمنها

دينالواصلةالصحراويةالطريقنهايةعلىيسيطرونكانواالذين،الغربفيلجيرانها

المتوسط.البحروشواطئالفرات

-Ishh4أددإشخيهولقطنةمعروفما!أولءإن Adadمنكلاًعاصرالذي

ماريحاكمأددويسماحآشورملكالأولأددوثهشىيمخاضملكإبوحسومو

الوقتفيحكموقد(.دجلةعلى)الواقعةEkaallatumإكالاتومحاكمداجانوإلثى

وحمورابي،كركميشملكوأبلاخاندايمخاض،ملكالأولليمياريممنكلمعنفسه

(.مجتمعينيُذكروالمهؤلاءأنمنالرغم)علىوغيرهملارساملكسينوريمبابلملك

ذلكيكونأنويفترضبالتحديد،العرشارتقائهسنةمارممطنصوصتذكرلم

ماالأولليمياريمكانبينماأددإشخيوتوفييمخاض.ملكإبوخسوموحكمخلاا

عامقبلأي،ماريفيأدديسماخحكمنهايةوقبليمخاض،علىحاكماًيزال

قبلبيلأموتإلىأددإشخىمنقطنةفيالسلطةانتقالحدث..مق1776/1775

إلىأبلاخافدامنكركميشوفي،الأولحمورابيإلىالأولليمياريممنحلبفيانتقالها

يكنلمأدد،إشخىأنويبدو،مجهولاً،يزالماأددإشخىوالداسمإن.أمييتار

ابنهإلىموجهةرسالةفييشيرآشور،ملكالأولأددفشمشي.الحاكمةالسلالةمؤسس

جيداً.احماًقطنة)سلالة(ابيت"1!أن(1ARM)77أدديسماخ

إلى،الفراتشرقىيمخاضتوسععارضالذيآشورملكالأولأددثهشىسعى

موقعتقويةوبغيةليمخاض.الجنوبيةالخاصرةعندالواقعةقطنةمعطيبةعلاقاتإقامة

لىملكىلزواخخططفقدسوريةوسطإلىالطريقولتأمين،ماريفيأدديسماحابنه
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العروسأنعلىدليلوهناك(.سيدة،ثحولأ)ح!)بعلةبيلتومالمدعوةأددإشخىوابنةابنه

السياسيةالنواياأنغيرأدد.يسماخقصرفيوأقامت،بسلامالفراتإلىوصلتالملكية

إليهأشيرماوهذابعد.فيماالشخصيةابنهطموحاتمعتعارضفيدخلتأددلشمشي

القصرمنطردهاأوأددإشخىابنةإهمالبعدمالابنإلىالمقدمةالنصائحفيئوضوح

قطنة.فيالحليفمعسياسيةتعقيداتأيتجنببغية

ول(الا4)42.24أددإشخىإلىأددكشىمنالموجهةالرسائلإحدىفينجد

سوموضدالموجهالملكينبينبالتحالفمرتبطقطنةمنالعروسوصولعنالأخبارأن

أدد.إشخىإلىوتسليمهالأخيرهذاأسرعلىمعقودةالنيةوكانتيمخاض.ملكإبوخ

العدوكانلقطنة،الشماليالجارإبوخ،سوموبأنالانطباعالنصوصبعضتعزز

مراعيأوقرىعلىبغزواتقاموالذي,V(ARMلأأ+17اأدد)5لإشخىالرئيسى

قبليتينجماعتينإلىتنتميان،وقطنةيمخاضسلالىأنبالذكرالجديرء،.لقطنةتابعة

لصاحهوكماقطنةلصالحيمخاضضدالتحالفوكان.واليامينيينكالشماليينمختلفتين

ضدحربفيفعلياًشاركقدأددإشخىأن،الاَنحئ،دليليوجدولاأدد.ثهشى

.بعدهمنليمياريمأوإبوخسومو

المملكةمنعسكرياًدعماًتلقت،قطنةأنإلىمارينصوصبنالعديدتشير

سوموبقيادةقطنةإلىماريمنالعسكريةالفرقوأرسلتأدد(ئهشي)مملكةالآشوري

؟دد.إشخيعهدفي*ل!اول(1)(،11)123.15داخيموسامىنيخيم

ARM)91النصويُظهر )V،المدةمنأطولمدهَقطنةفيبقيتقد،الفرقهذهأن

القواتهذهعودةإلى(ARMا)13النصولِشير.الأصلفيأددكشىلهاخططالى

توتولمنطقةفيعسكرواالجنودهؤلاءأن(1ARM)02النصيذكرلينما،قطنةمن

المستقبل.فييمخاضضدعسكريةبعملياتالقيامأجلمنربما،البليخنهرمصبعند

ليصماحالشخصيةبالمشاركةتتعلقماريمحفوظاتمنأخرىنصوصوهناك

الىأددإشخيبهابعثا!خب(11ARM)51فالرسالة.قطنةإلىماريمنبالسيرأدد
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منيأتيعندما(ابنته)أيقطنةملكابنةمعهيحضرأنفيهامنهيطلبأدد،يسماخ

العروسرحلةبينيفصلالوقتبعضأنهذايعى.جيشرأسعلىقطنةإلىماري

إلىإشارةالدعول(16V)النصويعطى.الرسالةوتاريخماريإلىقطنةمنالملكية

.والرسالةإبوخسومووفاةبعدربماأدد،إشضيأعداءضدبعملللقيام"المناسب11الوضع

إثهيالأكبرابنهفيهايمدح،ماريفيابنهإلىأددثهشيأرسلهاالى(ARMأ)96

يسماخمنويطلبالأعداء،منوغيرهاالجبليةالتوروكوقبائلضدلنجاحاتهداجان

مارييغادربألاينصحهكما.قطنةإلىذهابهعندحقيقىرجلأنهعلىيبرهنأنأدد،

ARM)1الصحراءعبرالطريقعلىالكافيبالماءالتزودمشكلةكَلأنقبلقطنةإلى

تكونأنالمحتملمنإذفعلاً،قطنةإلىأدديسماخذهبإذامانعرفلاولكن(.85

فإنيبدو،وكما.المشروعتحقيققبلحدثتقدأخرىأحداثأوأددإشخىوفاة

ْ.)58,53ماريإلىخاصةلزيارةخططقدكانأدد،إشخى FARM V

وزعماءقطنةبينمراسلاتهناككانأنهسابقاً،المذكورةالنصوصلناتظهر

شوباطفيمقراتلهمكانتالذين(،الآشورية)المملكة"الرافدينبلادأعالي"مملكة

ARM)قطنةإلىرسائلإريسالأفىفىيسماخمنيُطلبوكان.وماريإنليل I

)501,84,94,48,45cأدديسماخبينالمراسلاتجانبإلى.بالسعاةالاهتمامأو

ووصلتبنفسهأددثهشىأرسلها،متعددةرسائلوجودافتراضيمكنناأدد،وإشخى

المشرفة،تلفيأددإشخىقصرأطلالبينمدفونةزالتماأنهاالمحتملومن،قطنةإلى

يكتشفها.منتنتظر

فيمهمةكمحطةتخدممنطقةعنمسؤولباعتبارهأدد،يسماخيكنا

فقط،المراسلاتهذهفيالرسائللتبادلومنسقاًوسيطاً،والإقليميةالداخليةالاتصالات

كانت،وماريقطنةبينالطريقفعبرأيضاً.،التجاريةالاتصالاتفييدلهكانتبل

كالأخشاب،أخرىسوريةمناطقومنفلسطينثهاليمنالقادمةالسوريةالبضائع

بلادجنوبيأوثهاليإلىهناكومن،الفراتإلىتُنقل،الأخرىالثمينةوالبضائعوالخيول
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ARM)فالنص.الرافدين XXVI )053 (AEM2/1)F523.Pكرصَجودوإلويشير

أيامعشرذطددكمؤونةالطعامإيلاتجعاتذكررسالةوهناك.قطنةفي)كاروم(نخاري

كانتالمدذ،هذدأنويبدو(.166ARM)قطنةإلىمتوجهةترقاستغادرقافلةأجلمن

قطنةمملكةأراضيمنقسمكان.وقطنةترقابينالمسافةلقطعقافلةتحتاجها،مدةأقصى

15ARM)موحميكمرعىويستخدم،بادية )Vكاِ!!كانتو.البلىلأشبادوموط

بَماشيالإدارذوكانت.تدمرثهاليالواقعةالمراعيتتقاسمويمخاضروماريقطنة

حالأتفيوبخاصة،المنطقةهذهفيالقبليةالجماعةلتحركاتانتباهاًتعكلوحلبوقطنة

أ،ونضاتدمرمثلالقرىعلىأوالقوافلطريقعلىواعتداءاتغزواتوجود

)القريتين(.

أخبلوبيل.جاءتأموتأددإشخىبعدالعرشاعتلىAmutpieاثاموت.

اسمالنصوصهذهتذكرلم.فقطليمزمريعهدإلىالعائدةمارينصوصقيحكمه

أموتإلىأددإشخىمنأيالابنإلىالأبمنانتقلالحكمأنالمحتملمنولكن،أبيه

اًبدءليميزسعهدمنالأولىالسنواتصبحكمهالمتعلقةالنصوصرأولىوتأتيبيل.

منالأخيرةالسنواتخلالالعرشرإلىجاءبيلأموتأنهذايعني.الثانيةالسنةص

أموتإلىليمزمريأرسلهاالىالرسالةذلكيعززومما.يمخاضملكليمياريمحكم

رسالةمنأجزاءوكذلك*ل!ول(،ثر!ر71)25ليمياريمسعاةأسماءفيهاويذكربيل

ملكبيلوأموتحلبملكليمياريممنكلمعتحالفاًفيهايقترحالبابلىلحمورابي

حاكمسهـينوريمالبابلىحمورابيمنكلاًمؤكدبشكلبيلأموتعاصرلقد.قطنة

عهودخلالأيضاًحكمقديكونأنو!بإشنونا.حاكمالثانيبيلوإباللارسا

حاكموشينّامكركميشحاكميأمىويتاروأبلاخاندايمخاضمللثالأولحمورابي

23ARMأو8/0ليمزمريحكم)سنواتأورشو XXIII-524XXV)أددوإبى

Adad-اْولIb43حاصورحاكم(ARM XXIII ,556 XXV)زازياالتوركىوالقائد

a333)2لاأ Zaر!ر!(AM)حواليليمياريمتوفيوقددير.حاكيميخادوياشوب

منوالثلاثينالحاديةالسنةوسميت،البابلىحمورابيحكممنوالعشرينالثامنةالسنة
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والثلاثينالثالثةالسنتانتشيربينمالارسا،ملكسينريمعلىبانتصارهحمورابيحكبم!

!انبيلىأموتأنالمحتم!!لذلك.ماريعلىحمورابيانتصارإلىوالثلاتينوالخامسة

النهاية.إلىماربَمحفوظاتآلتعنلىماجكميزالما

حكامبينبيلآموتF117,91(Syria.)الشهيرةأشدوإتوررسالةوتذكر

إلىنفسهالرقموأعطيملكاً،عشرخمسةإلىعشرةمنتبعهوقدقوة،الأكثرعصره

قباثلزعماء"التابعينالملوك11هؤلاءيينكانأنهويبدووإشنونا.وبابللارساحكام

معطيبةعلاقاتبيلآموتأقام.قطنةتراقبهاا!كبالمنطقةفيمراعيهمتوجدأيفما

فإن،البابلىحمورابيرأيتذكرإقياالموظفينأحدرسالةإلىواستناداً.وماري!دخاض

صلاتعلىماريملكيكنلم.وقطنةيمخاضبينمقبولاًوسيطاًيعتبركانليمزمري

المحتم!!من.قطنةمعمتينةمخاريةعلاقاتأيضاًلهكانتبل،فحعسب!دخاضمعجيدة

قطنةيبنالصلحعقدقبلكركميعثر،ملكخانداأبلاإلىرسالةأرسلليم،رمري-

منعسكريةفرقشكلعلىالدعمفيهايطلب،والشرقالشمالمنالمباشرةوجاركا

(.الرافدينبلادأعالي)فيZalmaqumوزالماقوموقطنة.لجخاضر

قبلليموياريمليمقيزمربينغقدالذقيللاجتماعَ،يكورأيضاً،أن،المحتملومن

الرئيسية،المواضيعإحدىباعتبارهابقطنةمباشرةعلاقة،قصيرةبفترةيمخاضملكوفاة

إلىبعدفيماليمياريمرافقواالذينماريلمملكةالتابعينالموظفينإنمناقشتها.تمتا!خب

قطنة.منطقةمخاذيأنهايُعتقدالتي،الطريقعلىماريإلىذلكبعدعادوا،أوجاريت

أموتقدومشريطةق!نةمعسلامإقامةعلىموافقاًيمخاضملكليمياريمكان

حدوثعلىيدلنصيوجد.ولاالمتفوقةيمخاضمكانةعلىهذاويدلحلب،إلىبيل

الصلحوتمليم،ياريمتوفي،بقليلالمذكوراقتراحهفبعدبيل،وأموتليمياريمبينلقاء

حلب.إلىبيلأموتسفردونخليفتهحمورابيمعالأغلبعلى

أموتبحكمبعيدأوقريبمنعلاقةلهاالتي،الأخرىمارينصوصتسجللا

قيامعنالنصوصمنمجموعةوتتحدثويمخاض.قطنةبينلاحقةتوتراتأيةبيل،
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أولئكوبينهمويأتونيذهبونالسعاةوكان،وماريالدولتين!!كابينطيبةعلاقات

وبابلوأرابخاوإشنوناQabaraوقَبارةوحاصورجبيلمثلبعيدةأماكنمنالقادمون

المؤديةيقالطيعلىإشنونامنقادمةفرقإلىيشيرالتفسيرصعبنصوهناك.وعيلام

فيعصكرت،ماريإلىمساعدةفرقاًقطنةوأرسلت.(ARMXIII)46قطنةإلى

ARMXIVسَجَاراتوم )96 Saggaratum)?حكممنالأولىالسنينخلالوذلك

المشاكلبعضوجودمنالرغموعلى.حلبمعسلاماًقطنةتعقدأنوقبلليم،زمري

وماريبينالتجاريةوالطريقالسياسيةالعلاقاتبقيتفقد،ماريمنالعبوربشأن

تؤرخالىالنصوصبعضتشير.(ARM11,133VI)23,22,91يرامماعلىوقطنة

عندأنسجةقطنةمنسعاة،وتلقىقطنةوإلىمنالبضائعانتقالإلىبيلأموتعهدفي

.ماريإلىطريقهنفيوهنلمغنياتماريمنحراسةفرقةومرافقة،ماريفيإقامتهم

ومنلهم.كحرسوذلكماريعبربابلإلىبابليينسعاةقطنةمنأناسورافق

يذهبونماريتحاركان.ماريعبرالقصديراستيرادبيلأموتعهدخلالالمهمةالأمور

قطنةإلىتوزيعهابشأنيفاوضونتمومن،والمطلوبةالثمينةالمعادنلشراءعيلامإلى

فيالمكتشفةالآثارمنيستنتجكما،قطنةكانت.وأوجاريتوكركميشويمخاض

التجارةهذهفيالرئيسيةالتجاريةالمحطاتإحدى،الساحليةمناطقهاوفيسوريةوسط

يمخاض-:التاليالتسلسلليمزمريعهدمنرسالةتعطى.الأقليمية-الداخلية

إلىالشمالمنسوريةتعبرالتيالرئيسيةالطريقخطإلىيشيرقدالذيأمورو،-قطنة

يبدو،أنوالذي"،آشوريأحلام"كتابفيالواردالرحلةلخطمشابهوهو،الجنوب

قطنة--حلب-اممار-ماريعبريسيروهو.ماريمحفوظاتعهدإلىتعودأصوله

حاصور.

قطنة،عنتتحدثالقيالشواهد،منالقليلإلايوجدلا،ماريمحفوظاتبعد

غيرفقط،مرتينقطنةتذكرالسابعةالسويةمنألالاخفألواح.اللاحقةالفتراتخلال

المناطهتببقيةتهتملاألالاحفنصوصر،مهمةغيرالآنأصبحتقطنةأنيعني!هذاأن
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سنواتإحدىتأريخإلىواستناداً.مارينصوصبهااهتمتالتينفسهابالدرجة

(6*ALT)النصيشيربينما،قطنةضدحاربتيمخاضمنفرقاًفإن،الثالثليمياريم

حكاماسرةداخلعمالوجودإلى،حبوبتوزيععنيتحدثالذي+طول(،)925

قبلعشرالسابعالقرنمنتصفحوالي،سوريةلشماليالحثىالغزويتركلمألالاخ.

عنتتكلمالتيالحثيةالنصوصفيذكرلهايردلمو،قطنةمدينةعلىمباشرةآثاراًالميلاد،

ذلك.

Karkamishب-كركميش

الأكثرالشماليالجارشك،بلا،كركميشكانت:Aplachandaخانداأبلا.

نحنالتيالفترةهذهخلال،كركميشتاريخعنالمعلوماتتأتيليمخاض.بالنسبةأهمية

رجلإلىحذاءبتسليمالمتعلقالنصويعد.ماريمحفوظاتمنخاصبشكلبصددها،

التلنيالألففيره،ذكيردلكركميشملكأولإن.معروفشاهدأقدمكركميشمن

المدينةحكمكانإذاما،معروفغيريزالماأنهغيرخاندا.أبلاالأموريهو.مق

MR!ع)رسالتينفيكركميشذكرجاءحيث،ماريمللثليميخدومعهدخلال

يطلب،كركميشعنبعيدةليست،منطقةيحكمكانالذيحمار،أبيكتبهما2.1.1(.

مىأقدمعداواتإلىويشيرآشور،ملكأددثهشىضدماريمنعسكريةمساعدة

(.كركميشحاكم)أيكركميمقرجل"11بينهمومنالاَخرين،الحكامبعض

حمار،أبيمنطقةضدعملتحيث،المستقلةكركميشمكانةإلىالرسالتانتشير

أوحليفاتابعاًأصبححمار،أبيأنويبدو.ويمخاضوأورشومخاشومذلكفعلتكما

.ممحاذاةالشمالباتجاهنفوذهمنطقةبتوسيعهذاقامعندما،ماريمللثليمليخدوم

مع'أخرىومرةأدد،لشمشىنفوذمنطقةكركميشتظهربعد،وفيما.الفرات

يمخاضرفإنيبدو،وكما.(ARM)124أيضاًالرابيانيينقبيلةومعوخاشومأورشوم

الشمالفيآخرينوجيرانكركميشقبلمنجوهت،سوريةثهالمبفيالمتناميةوقوتها

!لإًعاصرحيث،مارينصوصفيمراراًكركميشملكخانداأبلاذكريرد.الشرقي
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وآشورالرافدينبلادأعاليملكالأولأددوثهشىيمخاضملكالأولليمياريممن

ARMXXIII)أورشوملكوشينّام،بعدهمنليمزمريثم،ماريملكأددويسماخ

Andarig8)ARMنداريقأيحكاأطهـملك3ثولتامروموأ524( XXV)وحاكميز

شينامومكم--Nusuggaنوسى.!جَّاهماالرافدينبلادأعاليمنآخرين

Shinamumوأدالشيني-'i AdalshenmiبوروندومكمBurundum.

إبوخسوموفيهحكمالذي،نفسهالوقتفيحكمقد،يكونذلكعلىوبناءً

خلنداأبلاتوفيوقد.وغيرهمبابلملكوحمورابيقطنةملكأددإشخىويمخاضملك

وقد.Ishtaranasirإشْتَراناصيرالمدعورسالةفيوفاتهوذُكرتليم،زمريعهدخلال

ليمزمريإلى،والمهمالثريالكركميشى9314،المواطن3!ولكااولاْلاناسىصيدقوأرسل

عباراتفيهويذكر،كركميشعرشفيحدثقدتغييراً،أنفيهيخبرهتقريراًماريملك

3أمييتارالجديدالملكلسانعلىوذلكمارياتجاهصداقة atar Ami.رسالةوتشير

22(ARM XXV)إلىأمىيتارأرسلهاليم،زمريعهدمنالعاشرةالسنةفيمؤرخة

اكتشافتمليم.زمريحكممنالعاشرةأوالتاسعةالسنةخلالخاندا،أبلاحكمنهاية

مَترونّادخاتمعلىوعثر،الأناضولفيأسيمهويوك!)ثمالاهطثس!حولفيخاندالأبلاخاتم

cMatrunnaيسما!إلىرسائلعدةخانداأبلاوجَّهوقد.أوجاريتفيخانداأبلاابنة

11."أخىبكلمةفيهايخاطبهأدد،

فيهاتؤثرلمبحيث،للغايةوطيبةوديةوكركميشماريبينالعلاقاتكانت

أبلامنإرساليةعندليلوهناك.والمسافرينالبضائععبورمثلوالمؤقتةالصغيرةالمشاكل

وقد.رئيسىبشكلالخمر،الحبوبجانبإلى،تتضمنكانت،ماريملكإلىخاندا

أيضاً.وبابلسيبارإلىولكنماريإلىفقطليسالفراتعبريُنقل،المنتوجهذاكان

منالقصديرتستوردبينما،الخيولتجارةفيالوسيطدورتلعبكركميشوكانت

.ماري
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ماريبينالسياسيةالعلاقاتعلى،ايجابيةانعكاساتالتجاريةالعلاقاتلهذهكان

المدعوسَترانليمزمريإلىجمابعثادقيالجوابيةالرسالةذلكيؤكدوماوكركميش.

-Satranناصر Nasir،فيهاويوردكركميشر،بلاطفييقيمكانماريمنموظفومو

كركميشملكاعتبروقدوزلماقوم،قلنةويمخاضرمنعسكريةلفرقليمزمريطلب

،هذهليمزمريبرغبةكركميث!ملكناصرسترانأخبرليم.لزمريمحتملكوسيط

ملوكإلى(بالاسملايُذكرإذخاندا،أبلاأنهالواضح)منكركميشملكوكتب

إذامامعروف.وغيرماريلدعممساعدةعسكريةفرقاًيطلبوزَلماقوم،وقطنةيمخاض

منفرقوجودعلىمارينصوصفيشواهدهناكأنغيرلا.أممسعاهفينجحقدكان

ياسيمكركميشرمنأرسلهارسالةفيالتفسيرصعوباتتواجهناماريهفيوقطنةيمخاضر

ئجلم.(ARMXIII)46ليمزمريإلى(ماريقصر)موظفكا!3ثعأSumuسومو

قطنة.إلىإشنونامنعسكريةفرقمخركبشأنخاندا،أبلاموقفعنماريسيدفيها

المشكلة.هذهفيالتورطينوييكنلمكركميش!،ملكأنويبدو،فجوةالنصي

ليموياريمخانداأبلاذكرويرد.ماريفياحتُجزواقدكركميشرمنسعاذأنإلىويشير

علىللحصولالعلياالأرض!أمراءإليهمايلجأكانكملبهبنسويةيمخاضرملك

منالرغمعلى،ونفوذهالسياسيةخانداأبلامكانةإلىمارينصوصوتشيردعمهما.

حكمهسنواتخلال،كركميشمنطقةفييمخاصتسيادةإلىأيضاًإشاراتوجود

الذينالأقوياء،الحكامبينيُذكراكركميشملكأنحقيقةإن.خليفتهوحكمالأخيرة

عرضياً،يعتبرأنيمكنليم،زمريعهدفيالمؤرخالنص،فيآخرونحكاميتبعهم،كان

يمخاض.ملكليمياريمتابعىأحدكانكركميش!ملكأنلافتراضضرورةولا

لأبيهأمييتارتأخيرخلافةأومشكلةأيسعترضلمYatarأيتخكلتولأ

ARM)ماريملكليمزمريعهدمن9101السنةفيحكمهبدأ.العرشعلى XXV

ليم،زمريحكممنعشرةالثانيةالسنةفيماريرسائلإلىاستنادا46.22ً(،وانتهى

-Yahdulثليميخدولبأخيهاستبدلحيث Li.،عنالتنازلعلىأرغمأنه،ويبدو
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!انتحكمهفترةأنهذاويعئ.إكالأتومحاكمداجانإثهىتدخلبعدربما،العرش

جداً.قصيرة

يمخاضملكالأولوحمورابيماريملكليمزمريمنكلاًأمىيتارعاصر

Lأدوبونوما Bunuma- AdadنيخيرياكمNihriya،أيضاً.البابلىوحمورابي

الدقة،منقليلأوبكثير،حكمهفترةإلىتعزىالى،ماريأرشيفوثائقبينمن

،والإخلاصالولاءكلماتإلىتشيرليم،زمريإلىكركميشمنأرسلترسالةهناك

ابن"11لقبنفسهعلىأمىيتار.وأطلقأمىيتارالجديدكركميشملكهاتفوهالتي

تتعلق،ماريملكإلىمنهأخرىرسالةوهناك"أبي".ليمزمريوعلىليم،زمري

ثانيةفيهايُسمىالىماريملكإشرافتحتيتم،أنيجب،الذيالنهر،إلهبتحكيم

بنيةالواضحمنتكلموا،أنهمالقضيةهذهفيالمتهمونادعى.أمىيتار"ابنه-"والد

حاكمىمصالحمعستالمشكلةأنويبدونيخريا.ملكأددبونوماخادممع،تامرية

وعو.السياقهذاقيذكرهاوردإريتيمدينةلأنبعيد،أوقريبمنوماريكركميش

نأإلا،مجاملةذلككان.وربماماريملكليملزمريخضوعهعنالرسالةفيأمىيتار

كانت.لحكمهداخليةمعارضةهناككانتوأنهجداً،قوياًيكنلمأمىيتاروضع

تدلشواهد،النصوصوتورد،المهمةالمدينةهذهماريمعطيبةصلاتعلىكركمي!ق

للسعاة.المتكرروالإرسالالهداياتبادلعلى

حكمبدأوقدليم.يخدولبأخيهأمىيتاراستُبدل،حكمهمنقصيرةفترةبعد

!ام!،معروفةغيرونهايته،ماريملكليمزمريعهدخلال،كركميشفيالملكهذا

بدايةيعدالذيالبابلى،حمورابيقبلمنمارياحتلالبعدكانتأنها،الظنوأغلب

المسورية)والمدنكركميشتاريخعنالمكتوبةالوثائقبندرةتتميز،جديدةمرحلة

ويمكن،كركميش،فيكبيرةدرجةإلىمشوهقصيرحجرينقشاكتشف(.الأخرى

؟)؟(كركميشملكاسمفيهينتهى،مباشرةمارينصوصتلىالتيالفترةخلالتأريخه

08

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يتاروأبيهليميخدو!بذلكقصدوربماأمىأثطهـ،بالمقطبمأبيهواسمثاْط،ليمبالمقطع

هماكركميشرإلىبإشسارتين(السابعة)السويةالأقدمألالاحأرشيفيزودنا

كركميش،منرسولاًالمستلمينمنتذكرحبوبتوزيعقائمةوهو268*+طول،النص

كركميش.حاكمقبلمنوردترأس()00288أغنامإلىيشير+طول()934*والنص

بعضوجودوعلىوكركميش،ألالاخبينالسعاةتبادلعلىالنصوصهذهوتشهد

المدينتين.هاتينبينالامتصاديةالروابط

قيأخرىمدنعدةوعلإرِّيتي،عليسيطركانيمخاضملكإلآَباأنوبما

ويُذكرأيضاً.لنفوذهخضعتقدكركميشتكونأنالمحتملفمن،الرافدينبلادأعالي

الحثييندخولزمنيؤرحأورشوم،حصارعنيتحدث،أديينصفِىكركميشحاكم

لها.الحثىالحصارزمنخلالأورشوم،مدينةفيالحاكمهذاساعىكان.سوريةإلى

Urshumمشوروأ-ب

وتوجد.الآنحئبالضبطموقعهايحددلم،سوريةشرقىتهالفيالمدينةهذهتقع

الثالثة.أوروسلالةإبلامحفوظاتعصرمنذ،المسماريةالكتاباتفيدهاوجوعلىبراهين

بشواهد(الثانية)السويةحالياً(تي)كولكانيمثرمنالقديمةالاَشوريةالنصوصوتزودنا

فيهاوكانوكانيش،آلتموربينماالطريقعلىمهمةمحطةكانتأورشومأنتُظهر

المبادلاتفيالوسيطدوروتلعبآشور،للإلهومعبد)كاروم(آشوريتجاريمركز

.الأخرىالسوريةوالمدنالأناضولبينالتجارية

إلىتشيرأنيمكنبغداد(من)بالقرببابلبلاديحرملتلمنرسالةوتوجد

لألفصنا.ممطابقةعحناإذاأورشوممنطقةيلأشنونامؤقتسياسينفود

سورية.كاليفيالواقعهَأورشوممعالرسالةهذهفيالمذكورةلأ33أ،اأورشيتومولاولأ

خلالحكمواالذينإشنونا،حكاممنغيرهأوسيننارامعهدعلىالرسالةتأريخيمكن

منذفتبدأ،ماريأرشيففيأورشومصالمعلوماتأماالميلاد.قبلعشرالتاسعالقرن
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،إلىكركميشعنبعيدةليستمنطقةيحكمكانالذيحمارأييأرسلليم.يخدونعهد

إلىويش!رضده،عدوانيةبأعمالبالقيامبدأآشور،ملكأددكشىأنيخبرهليم،يخدون

تابعةقرىأيفقدانإلىتؤدلموالى،أخرىوإماراتأورشومقبلمنسابقةاعتداءات

فيلكنه،كصديقالرسالةهذهفيليميخدومحمارأبيخاطب.I(ARM,)1حمالأبي

ليمليخدومتبعيتهيؤكد،الرسالةهذهمعتربطأنيمكن(ARM،)2لاحقةرسالة

يبدوماعلىقادراًكانليميخدومفإنوهكذاا.اابنكهوس!روأبيبيتكهوابيتي:ابقوله

علىنقشواكتشف.الفراتواديطولعلىالشمالباتجاهبعيداً،نفوذهبسطعلى

التأثيرعمقعلىيدلمماأورشوم،أرضمعليميخدونيربط،أسيمهويوكفيخاتم

ضمنأورشومتُذكربعدفيماالعصر.ذلكفيماريملكبهيتمتعكانالذيوالنفوذ

ARMيمخاض)1ملكإبوخسوموضدآشورملكالأول!أددكشىأنشأه،تحالف

الذيأورشوم،حاكمتصرفتحتجنديألفىنحووضعأددثهشىنوىوقد(.24

وأالشمالمنإبوخسومو.ممهاجمةسيقومالذي،الجيشمنفرية!رأسعلىكطنر.مما

ويمخ!ضأورشومبينمعركةحدوثعندلائلأيةالاَنحئ.ولاتوجدالشرقىالشمال

ذلك.بعد

أدديسماخمعلأورشومطيبةعلاقاتوجودإلىمارينصوصبعضتشير

ملكية.كهديةأورشومحاكمإلىمتلاًارسلفالزيتأدد.ثهشىوابنطريمحاك

أشعلهانارمشاعلأنتذكر،حكمهنهايةمنربماأدد،يسماخعهدمنرسالةوهناك

علىأورشوم"أرضقرىفيتجاوباًالإشاراتهذهوجدتوقد،الفراتواديفيأعداء

كانت،أورشوممنطقةإنيعئوهذا.(ARMII")131الفراتمنالأخرىالضفة

يسماخأعداءإلىللانضماممستعدينكانواأورشومسكانوأن،الفراتوادي.ممحاذاة

الملكهملأورشومواحدملكاسمسوىمارينصوصمن،الاَنحئيصلنالمأدد.

منالشرقىالشمالقيقوياًالحوريالنفوذفيهكانزمنفيوذلك?Shennamشينَّام

ARM)+48الوثائقإحدىوتزودنا.سورية XXV)الثامنةالسنتينبينماإلىتعودالى

حاكمأمُّووينتينأورشوحاكمشينَّامبينمامهمبتزامنليمزمريحكممنوالتاسعة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ذكرعلىالوثيقةهذهتأتيكماأمُّو.وينتينشينَّامقبلمنإرساليةبذكروذلكجبيل

حمورابي.وابنهجاشيراو"زوجتهيمخاض()ملكالأولليمياريم

AهـMRدع)النصذلكيُظهركمامارمم!معجيدةعلاقاتعلىشينَّامحافظ

حكممنالأخيرةالسنة)أيليمزمريعهدمنالثامنالعامعلى1524)اكركر(المورخ

يلى:مايذكرالذييمخاض(،ملكليمياريم

خانداأبلايُذكر،نفسهالنصوفي.ماريمنقصديرمينةعشرينأورشومملكاستلم

يردكماأيضاً.للقصديركمستلمينوجاشيرايمخاضملكليموياريمكركميشملك

النصوفي.لشينَّام3()سوكالاكاما"ولكوزيرإليهيُشارآخرخانداأبلااسم

532(ARMXXV)ذهباًأرسلفقد.شينَّامبالتأكيدولكنهأورشوم،ملكاسمفقد

كاسماحمهإلىيُشارالذييمخاضملكالأولليمياريمعهدعلىماريإلىفضة()أو

الأولليمياريمخليفةالأولحمورابيعهدحئشينَّامحكماستمر.النصنهايةفيشائع

(.العاشرةليمزمريحكم*ل!اول()سنةXXV)23+48يمخاضملك

أورشومبينالطيبةالعلاقاتعمقماريمحفوظاتمنأخرىنصوصوتبين

ARM)31النصوحسب.وماري XIV)سجاراتوم،إلىأورشوممنأناسوصل

ARM)النصانويشير.ماريمملكةفيالأقاليمعواصمإحدىوهى VII 902 and

632XXV)أهممنالقصديروكاننفسها.ماريفيلأورشومممتلينوجودإلى

السوريةوالمدنأورشومإلى،ماريعبربالأحرىأو،ماريمنالمستوردةالبضائع

ARM)16الأخرى XXV)،عيلامبلادمنعليهخصلونماريتجاركانإذ.

لخطقةإنموذجيكمنتوتماربَإلىأورشوممنيُنقلالخمركانثانيةجهةص!

4ARMو)4المجاورةوالمناطقآورشوم XXIII).القديمةالبابليةالرسائلإحدىوتشير

143,2(AbB)الخمرعكسوعلى.أورشوملمنطقةآخرمهمكمنتوجالزيتونزيتإلى

أورشومص!أحيااإًتُرسلكانتلكنهاخارية،بضاعةتعدتكنلم،الأغناممإن،والزيت

ARM)933ماريإلى XXIII).تحتلكانتأورشوم،أنأصتجلياًفقدوهكذا
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خلال،الرافدينوبلادوسوريةالأناضولمنكلبينالتجاريةالمواصلاتفيبارزاًموقعاً

.ماريمحفوظاتعصر

)السويةالمبكرةألالاخلألواحالجغرافيالأفقخارجأورشوم،بقيتحالأيةعلى

محلياًمركزاًاقتصادياًبلبها،خاصةلدولةمركزاًليستألالاخكونحقيقةإن(.السابعة

،لهالأصلمجهولواحداقتصادىنصيوجدألواحها.منأورشومغيابفيالسببكان

.حبوبتوزيععنالحديثسياقفيأورشومإلىيشير،السابعةالسويةبألواحصلة

محفوظاتوثائقفيالميلاد،قبلعشرالسابعالقرنخلالأورشوم،أهميةوتبرز

نسخفيومحفوظة،أدبيبأسلوبكتبتأنهامنالرغموعلىخاتوشا.الحثيةالعاصمة

مؤلفويتحدث.الفترةتلكفيأورشوملعبتهالذيالدورإلىيشيربعضهافإن،متأخرة

حصارعنرئيسبشكليتحدث،الأكاديةباللغةكُتب،تاريخيموضوعذوأدبي

بقيادةالحصاركان.الأولخاتوشيلىعهدخلالوذلكالحثىالجيشقبلمنأورشوم

منالمحاصرةالمدينةسكانمنععلىقادراًيكنلمالذي?Shandaشَنْداالحثيالجنرال

وكركميمق.Zaruarوزاروارحلبمثلالسوريينالحلفاءمعالاتصال

الطقس"إلهبناخادم1مطابقةويمكنلأورشوم،حلفاءعموماًالححوريونيظهر

الرافدينبلادأعالمبفيالحوريةالدولةلملكخاضعاًبدوره.كانالذيأورشومحاكممع

معتتفق،وحوريحلبمنكلٍمع،الوثيقةأورشومعلاقاتإن.ميتافيباسموالمعروفة

منذ،موثقةجاءتوالى،البلدينهذينمعلأورشوموالسياسيةالاقتصاديةالصلات

جرىكلما،عليهالسيطرةيجبمركزاً،أورشومتعتبرالميلاد.قبلالثالثالألفأواخر

تظهر،لذلك.الرافدينبلادوأعاليسوريةثهاليعلىعسكريةبحملاتللقيامالتخطيط

.بلادوأعاليسوريةفيماَثرهعنيتحدث،الأوللخاتوشيلياللغةثنائىنصفيأيضاً،

في،النصلهذاأوسعتفصيلوجاء.حكمهمنالأولىالسنواتخلالوذلكرافدين،ال

إلىالطريقعلىخاتوشيلىجيشطالهاقدأورشوممنطقة:إنتقولله،أكاديةنسخة

فإنالعودةطريقوفي.ألالاخمنقادماً(الأعلىالفرات)منطقةTaاshhinْتَشخينياكا!اْ
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اءطءطأإكاكالياْ"تدمير"فقطالحثيةالنسخةوتذكر".دُمرت11قدأورشومأرض

تماماً،الواضحمنفليسوهكذا)أورشوم(.Warshuwaوارشووامعسويةوتَشْخينيا

ا"أرضأيفقطبهاالمحيطةالمنطقةأمونُهبتاحتُلتقدنفسهاأورشومكانتإذاما

بالتاع!يدضمن،الحوريةوالمستوطناتيمخاضضدالأولمورشيلىنجاحإنأورشوم".

أيضاً.سوريةشرقيثهالعلالحثيةالسيادة

Ugaritيترجاوأ-د

محفوظاتفيهادونتالىالفترةقبل،أوجاريتبتاريخالمتعلقةالمكتوبةالمصادرإن

الماضى.العقدخلالكبيربشكلتزايدتنفسها،أوجاريت

يتعلق،لاحقنصفيأوجاريتإلىاشيرإبلا،محفوظاتمنالأولىالشواهدفبعد

نحنالى،الفترةخلاليبدو،ماعلى،حكمهماستمرالذين،المدينةمنالمؤلهينبالملوك

للتجارةكمركزأوجاريتإلىمارينصوصوتشير.م(.دتى0016-)0018بصددها

هذهأغفلتوقد.ليمزمريماريملكزارهوكمكان،وكريتالفراتمنطقةبين

منملكعلىشاهدأيهناكوليس،المعنيينأوجاريتملوكأ!اءذكرالنصوص

حكامتعاقبمعماريمحفوظاتربطلايمكنوبهذا.الإطلاقعلىأوجاريت

اللاحقة.أوجاريتتقاليدفيجاءتكما،أوجاريت

اْ*gmaduنيقمادوبنYaqarumيقارومالمدعواسمعليهمنقوشخاتمهناك

أوجاريتمحفوظاتألواحعلى"السلالةاخاتم1منكنوعاستخدم،أوجاريتملك

كدليل،الأقلعلى،اعتبارهيمكنالميلاد،قبلعشروالثالثعشرالرابعالقرنينخلال

الحاكمة،للسلالةكأسلافوعبدوالِّهواممن،خر+-محكاوربمايقارومتأريخيةعلى

بعد.فيما

إلىماريملكليموزمرييمخاضملكالأولليمياريممنكلٍرحلةإن

ودورهاالساحليةالمدينةهذهأهميةالاعتباربعينالأخذمعشكبلا،حدثت،أوجاريت

كانتأوجاريتأنواضحاً،أصبحوقد.ومارييمخاضمنلكلالتجاريالنشاطفي
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حيم!ا،وقبرصكريتممتتجارمعالمدنمنوغيرهاماريتجارفيهيلتقىالذيالمكان

*RM)النصوصأحديذكرأحياناً.تراجمة.ممساعدهَ،التجاريةالصفقاتيعقدون

556XIII)*بينماحلب،فياودعتالبابليحمورابيأرسلهاالقصديرمنكميةأن

وتُذكر.ماريمنتاجرينقبلمنأوجاريتفيالمعدنهذامنأخرىكمياتأودعت

اسرتهوإلىيمخاضملكليمياريمإلىماريمنأرسلتالقصديرمنأخرىكميات

48+(ARM XXV)بَلاطيطابووزيرهARM XXIII) Tab- Balati

)944,448xإلىأيضاً،القصدير،وأعطى.حلبفيجميعاًيقيمونآخرينأشخاصوإلى

وإوريتالم!ولول2موزونومثولولولولمنإراخسومومثلأوجاريتفييقيمون،أشخاص

EwritalmaلايشمنLayash?رجلوإلى(،مرات)ثلاثحاصورملكأددوإبني

مترجماً.يعملكان)كريت(Kaphtorكبتورمن

الفترةإلىأيليم،زمريحكممنالتاسعةالسنةإلىالنصهذاتتاريعود

أقامكمركزأوجاريتوهويُظهريمخاض،ملكالأولليمياريمحكممنالأخيرة

يمثلكانالذي،كريتقصرومعوماريوحاصورقطنةمثلمدنمعاقتصاديةعلاقات

Aكر*7)46أخرىوثيقةوتتحدث.اقتصاديةوحدة M)بينعلاقاتوجودعن

ممثلماريملكليملزمريكانأنهوتذكر،وأوجاريتكركميشملكخانداأبلا

-Darishليبورداريشاسمهظك Libur.

وموقعها،والاقليميةالداخليةللتجارةكمركزأوجاريتلعبتهالذكماالدورإن

إلىقبرصمنالنحاسواستيرادالايجىلمالعاإلىالقصديرتصديرفيكوسيطالمتميز

الايجيلموالعاالمشرقبيناقتصاديةعلاقاتظهورعلىساعد،الرافدينوبلادسورية

سواحلنحوالرافديةللتجارةالرئيسيالتوجهبتغيرنفسهالوقتفيوارتبط،وقبرص

المتوسط.البحر

حئ-ة،مكتوب-نصوصأيةعنهاتتوافرفلاومصر،أوجاريتبينالعلاقاتأما

إلىتشيرعشرةالثانيةالسلالةمنفراعنةأحماءعليهانقشتالىالموادبعضولكن،الآن
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يةتقوييبدهـراغبيرماعلىالفراعنةوكان،الني!!واديمعتجاريةعلاقاتوجود

فيليمزمرينشاطاتعلىمارينصوصتركيزيعكس.المشرقمعالاقتصاديةصلانهم

الساحلية.المدينةهذهمععلاقاتبإقامةلماريالحيويةالمصالحأوجاريتوفيالشمال

الأهـلليمياريملسيطرةالخاضعةالمناطقضمنمنكانت،أوجاريتأنيبدو،

.ماريمنمتعددةنصوصعليهتضهد(أوجاريتفيزوجته)ووجوديمخاض،ملك

رسالةوفي.قرونلبضعةمحلىأميرقبلمنحُكصتقد،أوجاريتأن،الافتراضويمكن

رجل"11إلىإشارهَماريملكليمزمريإلىيمخاضملكالأولحمورابيبهابعث

المحتملومن.ماريفيالشهيرليمزمريقصررؤيةفييرغبالذي،أوجاريت)حاكم(

اللقاءوأعطى،شخصيةعلاقاتأنشأتقدأوجاريتإلىليمزمريزيارةتكونأن

لهلأن،يتوسطأن،حصصرابيمنطُلبوقد.لماريمعاكسةبزيارةللمطالبةدافعاً

لأوجاريت.الأعلىالسيدكانلأنهوربما،ماريمعجيدةعلاقات

أوجاريتإلىفقطواحدةبإشارةألالاخمنالسابعةالسويةنصوصوتزودنا

)TLA*358(،حاكميكونأنبالضرورةاليسأوجاريترجل"11أنجاءحيث

الوقتوفيأيضاًفعلهماوهذاألالاخ،قصرإلىالصوفمنصفقةقدًّم(،أوجاريت

وجودتظهرالصغيرةالوثيقةهذه.الفراتعلىالواقعةكا!ول2"اْأرازيقمن"رجل"نفسه

أوجاريتيها-موالمالحثيينأنالمتوقعومنوألالاخ.أوجاريتبين،تجاريةعلاقات

اسمويعود.م(.ق0165)نحوالأولخاتوشيلىعهدفيسوريةكاليدخلوعندما

ألواحفيالمرةهذهولكن.م،ق0015نحوالمكتوبةالمصادرفيثانيةللظهورأوجاريت

ألالاخ.منالرابعةالسوية

Gublaجبيلهـ-

جبيل"آسيو!ط"الوسطىالمملكةعصرإلىتعوداليالمصريةاللعننصوصتذكر

يُذكرلمو.للمدينةالمجاورةالمناطقفييقيمونأناسبذلكقصدوربما.جبيل"واقبيلة

كانتالمدينةفإننفسها،المدينةمنهيروغليفيةنقوش!إلىواستناداً.حاكمأياسم

87http://www.al-maktabeh.com



إدااخكاءءهؤلاصتفقطواحداسم.أموريةأعلامأحماءذاتسلالةقبلصتتُحكم

)الاا؟)طهـا.مارينصوصأحديذكرمسماريةنصوصفيذكرهجاءاكيداًالتطابقكان

خلال،جبيلمنأمّوينتينالمدعوقبلمنماريإلىذهيإناءإرسالثركر(+748

الذيYantinينتينمعأمّوينتينتزامنفيهوردكماليم،زمريحكممنالتاسعةالسنة

الأولاحوتيبئيفيرالمصريالفرعونيذكرمكسوربارزنحتعلىنقشفييرد

Neferhotep Iعشرد.الثالثةالسلالةمنمصريملكمعآخرتزامناًذلكيشكل

،ماريمحفوظاتلعصراللاحقةالفترةفيحكموا،لجبيلآخرونحكاماًأنويُفترض

سواءمطروحةكثيرةأسئلةهناكتزاللاولكن.م،دتى0016نحوحئحكمهمواستمر

تعاقبهم.أوحكمهمتأريخحول

نإحيث،وماريجبيلبينالقائمةالعلاقاتبوضوح،مارينصوصتُظهر

أخرىمدنإلىللمسافرينبل،فح!سبوالبضائعللرساثلمقصداًفقطتعَنلم،الأخيرة

تجارةووجودجبيلمنرُسُلحضورالوثائقمنالعديدوتؤكد،الرافدينبلادفي

للنسيج.

إليهايُشرفلم،ماريإلىجبيلمنالمسافرونيسلكهاكانالى،الطريقأما

وكان،الطريقهذهعلىرئيسيةمحطةكانتقطنةأنالمؤكد،منولكن،بوضوح

ليعبروافيهايلتقواأنوفلسطينسوريةفيالمدنمختلفمنوالتجارالسعاةباستطاعة

سوية.الصحراء

مصرية،ألقاباًاستخدموا،جبيلحكامأنوحقيقة،جبيلفيالمكتشفةالآثارإن

المجالينفيجبيلفيالكبيرالمصريالنفوذإلىيشيرمصر،ملكاخدم"1اُنفسهموحموا

وواديآسيابينللتجارةوأهمهاالساحليةلمالمعاأبرزجبيلكانت.والسياسىالاقتصادي

معمصرفيالحاكمةعشرةالثالثةللسلالةالوثيقةالصلاتإن.الفترةهذهخلالالنيل

تك!شفها،بلفقط،وسوريةفلسطينفيالمكتشفةالملكيةالجعلانتعكسهالاآسيا،

النيل،دلتاشرقيثهالفيالواقعالضبعةتلفيالأثريةالحفريات،نتاثجأهميةأكثروبشكل
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القرنخلالوسوريةفلسطينمعالموقعهذاعلاقاتعلىتدلشواهدعلىعُثرحيث

الميلاد.قبلعشرالثامن

الجماعةتربط،مباشرةصلاتوكانت،الوسيطدورلعبتجبيلتكونوقد

أسفرتوقد.سوريةمعالهكسوسأي(،الضبعة)تلAuarisأواريسفِىالحاكمة

سورية،منالزيتونوزتحاالخمراستيرادعلىشواهدعنالكشفعنالأثريةالتنقيبات

إلهيرينامصر،فيصنعاسطوانيخاتموعن،قطنةمنطقةمنالملونوالفخار

سيت(.للإله)المعادلالطقس

بعفالروابطوعلى،وسوريةالدلتابينتجاريةعلاقاتوجودعلىهذايدل

ثهالية.سوريةأصولإلىينتمونالهكسوسالحكاملانربماالتقليدية"11

Level)إبلافيمصرمنمواداكتشافإن TM III))Bالصولجانوبخاصة

)السلالة(HarnejheryotيHotepibraرعب!حوتمِباسميحملالذيالرحمي

يقودأنيمكن،المصريةالنصوصأحدفي"آسيويابن11بلُقِّبوالذيعضرة(،الثالثة

النبيلةالأسرإحدىإلىتنتمىأسرتهوأن،آسيويأصلمنكانربماأنه،الافتراضإلى

سورية.شزاليفي
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سوريةلشماليالحثنيالغزوثاك-

0016-0018)بصددهامخنا!ختنالمرحلةمنالأخيرالطورأحداثسُجلت

مرعددفهناكحالياً(.كوي)بوغازخاتوشاالحثيةالعاصمةأرشيفنصوصرفي.م(ق

بعضه!يصص،القديمةالحثيةبالمملكةيتعلقأومنيأتيوالأكاديةالحثيةالمصادر

خاتوشيلىعهودخلالسوريهَ،ثهاليفيللحتيينالعسكريةوالنشاطاتطوروسعبور

أشيروقد(.المتوسطالتأريخحمسب.مق0165عامبعد)أيالأولومورشيلىالأول

الدولةظهورأي،الأناضولفيالوضع:وهىنفسهاالمصادرفيالحثىالغزوأسبابإلى

عسكريةنجاحاتطريقعنوالترلمتىالتعزيزإلىالملكىالحكمو!اجة+(،atti)خطتي

الحاكمةالسلالةمركزتقويةعلىيساعداأنيمكن،والغنائمالهيبةأنكما.خارجية

لسهولالغنيةالطبيعيةأيضاًالمواردوهناك.الأجنبيةوللقوىالأناضولفيللسكانبالنسبة

هذهفيوالاقتصاديةالسياسيةالمراكزكأتإلىبالاضافةجداً،المتطورةسوريةكالي

القيمةذاتالأخرىوالبضائعأليدوية،الحرفومنتجات،الثمينةالمعادنأنكما.المنطقة

!اريةطرقهناكوكالت.الشماليينسوريةجيرانوإغراءجذبفيسبباًكانت،العالية

لمالع!أوومصرالمشرقمعوإيرانالرافديربلادص!كلاًوتربطسوريةتعبرمهمة

وجبيل.أوجاريتمثلمهمهَسوريةموانئذلكفيالوسيطدوروتلعبالإيجى،

المصادرأكثرإنعليها.يسيطرونالذينلأولئكخاصةقوةالطردتىهذهتمنح

لهذاالعسكريةبالمآتريتعلقفهو.اللغةثنائيالأولخاتوشميليتقريرهيفائدةالمكتوبة

حكمفترةكامليغكللاالحوليالنصأنأي،حكمهمنسنواتخمسخلال،الملك

العام11فيالأولخاتوشيلىذهبالأناضولقيبحملةقامأنفبعد.الأولخاتوشيلى

سورية.إلى؟(الثانية)السنة"التالي
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إلىالحثىالججشذهببعدها.دُمرتحيثالأولهدفه)ألالخا(ألالاخكانت

وفي.الأعلىالفراتمنطقةفيرتيشخينياأجاكاليشإلىهناكومن)وارشووا(،أورشو

حصلواالىالكثيرةالغنائمونُقلتأورشو.أرضدُمرت،الأناضولإلىالعودةطريق

المركز،حلبأما.الحثىالملكقصرإلىبهاالمحيطةوالأريافالمدنهذهمنعليها

نأمنالرغمعلىالسياوا،هذافيتُذكرفلم،سوريةثهاليفيقوةالأكثرالسياسى

وما.هذهالأولخاتوشيلىبحملةشك،بلا،تأثرتقديمخاض،نفوذضمنتقعمناطق

ويشوأورشو،حصارصيتحدثالذيالأدبيالمؤَئفكانإذاماالمؤكد،غيرمنيزال

الحملة.بهذهيتعلق،حلبمنالمحاصرةالمدينةتلقتهدعمإلى

مقبولةأصبحتألالاخ،معالحثىالنصفيالواردةAlalhaألالالحأمطابقةإن

نأيعىفهذا،كذلكالأمركانفإذا.أكيدةليستأنهامنالرغمعلىعام،بشكل

هذهوبعد.الأمانوسمنطقةمنأي،الغربيالشمالمنسوريةدخلالأولخاتوشيلى

وحدث!سانفسها.الأناضولفيثانيةيحاربأنخاتوشيليعلىكانالأولىالغارة

زارونئدمرفقد.سنواتثلاثبعد،السوريةالممالكمعالتاليةالعسكريةمناوشاته

وجرت.حلبمنفرقمعالتقىحيت(،مرعش)ربماخاشوواإلىوزحف)زارونا(،

واحتل،المنتصريبدوماعلى،خاتوشيليكانطهـ.ا!4دا3أدالورجبلمنطقةفيالمعركة

كغنيمة.الحبيالطقسإلهتمثالمعهوأخذا،خاشوو

كسعراتبعضفيوحلبخاشووامنقواتمعالمعركةهذهأخباروانعكست

نأيجب،هناكالمذكورليمفياريم.بحلبوبخاصة،بسوريةالمتعلقةالأخرىالنصوص

اعتبارهيمكن،حمورابيالمدعوهذاليمياريموابن!لحخاض،ملكالثالثليمياريميكون

علىعلاوة.المعركةهذهحدوثزمنللعهد،ولياًكانالذياليمخاضى،الثانيحمورابي

خاشوو"رجال"ZaludiوزالوديZukrashiزوكراشيالعسكريينالقادةفإنذلك،

.المكسرةالنصوصهذهفييظهرونواممار،وإبلا
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أسهإتمتا!نق!خاتوشيدىأنغيرالحثيين،قبلمنتُهاجملمنفسها،حلبأنيبدو،

المقدمةفيإليهايُشارالىهى،الحادثةهذهتكونوقدخاشو.مدينةمنالحبيالطقس

-Talmiشاروما-تالميلمعاهدةالتاريخية Sharruma.اللاحقة

هذاويشير،العظمىحلبمملكة"أنهى"إلأولخاتوشيلىإن:المعاهدةهذهفيقيل

وهذا11،الأولمورشيلىقبلمنالمدينةلاحتلالالدينيالتحضيرمننوعإلى،بوضوح

المختلفةالمحليةالعبادةمظاهردمجلأن".استحقاقهمنقسماًالأولخاتوشيلىيغص

يستخدمأنيمكنللحثيين،الرسميةالدينيةالحياةفيالطقسبإلهالخاصةالانتشارالواسعة

خاخوممدينةخاتوشيليوأخضع.سوريةفيللحثيينالسياسىللتدخلكحجة

Hahhumمنالفراتعبورإلى،السياقهذافيالحثىالملكويشير،الفراتعبورهبعد

الحثية،التاريخيةالتقاليدفيمآثرهادخلتالذي،الأكاديشاروكينالشهيرالفاتحقبل

عهدفيجرتالتي،الحوادثإن.الحثيةالمملكةتاريخمنالأولىالسنواتمنذ

الأثريةالشواهدمعربطهايمكن(،الأولمورشيلىعهدفيأيضاً)أوالأولخاتوشيلي

!ا!لواقدالحثيين،أنعلىمقنعدليليوجدلا111.!إبلامستوطنةدمارأيإبلا،من

الثأر"11إلىالأولمورشيلىويشير.إداريةبوسائلسوريةثهاليفيسياسيةقوةتنظيم

كان،الأولخاتوشيلىموتسببأنذلكيعىفهل،الأولخاتوشيلىبالتبئأبيهلدم؟

لا.أمسوريةعلىأثناءحملتهفيبهأصيبجرحاً،

نأ،للعرشالأولمورشيلىولايةبشأنالأولخاتوشيلىأصدره،مرسوميوضح

خاتوشيلىعهدمنالأخيرةالسنواتخلالبعد،احتلتقدتكنلمنفسها،حلب

نجحوقد.الأوللمورشيلىرئيسيةكمهمةإخضاعهاأمرخاتوشيلىتركفقد.الأول

ثهاليفيقائدةكقوةحلبعلىفقُضى،السياسىالإرثهذاانجازفيالأولمورشيلي

إحياءحاولتالحثيين،خططعرفتعندماحلب،أنيبدوماعلىالمحتملومن.سورية

ملاحظاتشكلعلىإلينا،للحثيين،حلباستسلاموصل.بابلمعالتقليديةالروابط

إلىالحثىالجيشتقودبحملةالقمِامعلىقادراًالأولمورشيلىوكان.قصيرةوثائقية
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نهايتها،ألالاخمنالسابعةالسويةوجدتوربمافعلاً.ذلكأنجزوقد،وبابلالفرات

الئ،للأحداثالتاريخىوحئالزمئ،الترتيبأنمن،الرغموعلى.الفترةهذهخلال

عهديخلال،سوريةفيالحثيةالعسكريةبالنشاطاتالمتعلقةالنصوصفيذُكرت

أنهفيه،المشكوكغيرمنفإنه،الدراسةقيديزالماالأولومورشيلى،الأولخاتوشيلى

مورشيلىخليفةHantiliخانتيلىوكان.سوريةثهاليفيمؤقتةسيطرةللحثيينكانت

مرسومذلكإلىيشيرإذ،كركميشمنبالقرب،الفراتمنعطفمنطقةفينشطاالأول

فيهكانت،وقتفيوذلكعقود،بعدةذلكبعدصدرالذي+elاْ"اnuْتيليبينو

الميتانية.-الحوريةبالسيطرةاسُتبدلتثمشك،موضعسوريةعلىالحثيةالسيطرة
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ألمصافى

.G Pettinato, AAAS 02 )0791( 76-73 LJ. Gelb, Studia orientalia 55 )8491( fc922-213

7also .W .G Lambert, RA 75 )8191( 59 .f and now .I .J Gelb - .B Kienast, FAOS

1.(099936ff)
.M Dietrich - .0 Loretz - .J Sanmartin, Die keilalphabetischen Texte aus ugarit

.KTU),.I Kevelaer/ Neukirchen - Vluyn1,769191 Text;113.1 for the obvers cf)=
Ch. Virolleaud, Ugaritica ,V Paris 561,6891 .f (No. ,)5 for discussion of both sides

.see.K .A Kitchen, UF9)7791(,142-131cf. .J Nougayrol, PRU I11)5591( XXVI ff

111Seal: CL. -F .A Schaeffer, Ugaritica III. Paris 1 77-66,569 and .J Nougayrol, PRU

and.M/5)8591(694.م Dietrich-.0 Loretz,TUATI5591)11332آ XL +GS)
18.K .A Kitchen, Or 36 )6791( .54-93 cf. .G .T Martin, JNES 27 )6891( and Berytus

9691()81مم

J..A)..س! Wilson, in: .J .B Pritchard ,).de( ANET, Princeton444-441,0591 (Ipu-wer
Blumenthal, Altagyptische Reiseerzahlungen, Leipzig 8291 (with further

Iiterature),14 ;.ff .R Koch, Die Erzahlung des Sinuhe, Bruxelles ;0991 .K Sethe, Die

Achtung feindlicher FUrsten, Volker and Dinge auf altagyptischen

Tonget 31scherben des Mittleren Reiches, Berlin .2691 .G Posener, Princes et pays

'd Asie et de Nubie, Bruxelles ,0491cf. .J Vercoutter, Bulletin de la societe francaise

.also W!مس.'d Egyptologie 38/37 )6391( 28 ff. For the interpretation

,Helckا)ا133 Beziehungen )7191( 44 ff. and the literature mentioned in GS

.42.n.For the Egyptian statues in Syria cf. .W.A Ward, Or03)6191(45-22 and W
+.)7191(68Helck, Beziehungen

.M .T Larsen, The Old Assyrian City State and;15)5191-4591(36بم.E Bilgic, AfO

r!صhيfurلا(،its Colonies, Copenhagen 261,7691 .f (letter of the Karum of Ursh

.evidencecf.ةنأ!ي!ك! .H Klengel, in: .K Emre - .M Mellink - .B Hrouda - N

0027-263,9891,)cAnkaraنأ,).sdeAnatolia and the Ancient Near East (Fs .TOzg)
.D .J Wiseman,The Alalakh Tablets =( AIT), London ;5391 the tablets from level

)5491;8Wiseman, JCS!ل".VIIare here marked by an asterisk. For AIT*455 see D
;3-1 for AIT* 456 .D .J Wiseman, JCS 12 )5891( .912-124 Supplementary copies are

published in JCS 8 )5491( .03-5 A treatment of the ration lists of Alalakh VII is

given by .D .J Wiseman, JCS 13 )9591( ,33-91cf. also .A Goetze, ibid. ,38-34 For

I was discussed*بم+)ول-and GSI 136 ffمtextsof historical relevance see GSI 302 ff

again, after collation of the original, by .N Na' aman, JNES 93 )0891( ,63-35 the royal

decrees are reconsidered by .F .R Kraus, Kbnigliche Verfiigungen in

.altbabylonischerZeit, Leiden 501,8491 ff. For the purchase contracts £c B

Kienast, WO 11 )0891( .63-35 - The reading and interpretation of many texts were

0.improved during the discussion; a new edition is planned by .M Dietrich and

I and 456* £c .D Loretz, TUAT 115 )8591( .105-794 - For a*ول(+Loretz; for

87-96.)8891(02defective) list of published Alalakh texts cf. now .R .S Hess,UF)
3and Be++u27)6891(141م.K .A Kitchen, Or36)6791(;54-93 .G .T Martin,JNES

18.*م (9691) 81 +; .P Montet, Kemi 17 )6491( .68-63 - For discussion c

..W .F Albright, BASOR 184 ;35-26)6691( G;!7191(64بهح(Helck, Beziehungen

.Posener,MUSJ46/45)7191-0791(223 ff

.11334(.K .A Kithchen, UF 9 )7791( ,142-131cf. .H Klengel, OLZ 57 454)6291( (GS
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.J - .R Kupper, S)rb 5-4/11 )0891( .51-94 For the club with the hieroglyphic

128-911.)9791(8-7/1inscription cf. .G Scandone - Matthiae, SEb

6.D Arnaud, Emar ,3/IV Paris 394,8691 .f (no. ,)536 ef. .J - .M Durand, MARI

1(99)090.م.

0.C .L Woolley - .R .D Barnett, Carchemish III, London ,5291 A 33 ,k cf. B

131.Landsberger, JCS (8 5491) 52 ;88.n .H .G Guterbock, JNES 13 ( 5491) ;011 GS

0591ARM :I .G Dossin, Correspondance de Shamshi- Addu et de ses fils, Paris

copies: TCL;)4691,1IXX ARM:11 Ch. - .F Jean, Lettres diverses, Paris)C591

-J.- .R Kupper, Correspondance de Kibriاا:اTCL;)4191,IIIXX ARM)=
!40an, Paris 0591 =( TCL XXIV, 4891); ARM IV: .G Dossin, Correspondance de

.Shamshi- Addu et de ses fils, Paris 5191 =( TCL )5191,VXX ARM :V G

Dossin, Correspondance de Bahdi - Lim, Paris 5491 =( TCL ;)5391,IIVXX ARM

VII: .J Bottero, Textes economiques et administratifs, Paris 5791 =( TCL

;)5691,IIIVXX.cf .D Charpin _-.j - .M Durand, MARI 2)5691(;115-75 cf. .J - M

(8291.;136-19 .D Charpin,MARI2)8391(;74-61 .J-)MاDurand,MARI

Durand, MARI 2)8391(;913-123 ARM IX: .M Birot, Textes administratifs de la

.salle5 du Palais, Paris 0691 =(TCL;)0691,XXX ARM :X .G Dossin - A

.Finet,Correspondance feminine, Paris7891 =( TCL;)6791,IXXX cf. .W .H Ph

Romer,Fraucnbriefe Ober Religion, Politik and Privatleben in Mari (AOAT

,(12 Kevelaer/ Neukirchen- Vluyn .7191 ARM XI: .M Lurton - Burke,Textes

administratifs de la salle 1 ,11 Paris ;6391 ARM XII: .M Birot, Textes administratifs
de-يلا. la salle 5 du Palais e2( partie, Paris ;6491 ARM *111: .G Dossin - .M Birot

.Lu* on - .J - .R Kupper -.A Finet,Textes divers, Paris;6491 cf. .J - M
-Durand,MARI 2)8391(;163-151,914-141 ARM XIV: .M Birot, Lettres de Yaqqim

7691,1(.Addu, gouvemeur de Sagaratum, Paris 7491 =( TCM

ARM XV- XVII are no text editions: ARM XV: .J Bottero - .A Finet, Repertoire]

-,V Paris ;5491 ARM XVI/ :I .A Finet - .J - .R Kupper1لاanalytique des tomes

-1 7، * 7111 et textes hors*؟.M Birot - .0 Rouault, Repertoire analytique, tomes I

.collection, Ire partie: Noms propres, Paris ;9791 ARM XVII/1: .J - .G Heintz - A

Marx - .L Millot, Index documentaire des textes de Mari, fasc. :1 Liste, codage des

2:.texteset index des ouvrages'de reference, Paris;7591 ARM XVII/2: ,.dI fasc

Bibliographie de Mari: Archdologie et Textes ,)7491-3491( in preparation]0 A M

،XVIII: .0 Rouault, Mukannishum: '1 administration et 'I economie palatiales

Mari, Paris 7791 =( TCM 11، ;)7691 ARM XIX: .H Limer, Textes administratifs de

.7691,11I(يم'I epoque des shakkanakku, Paris 7691 ( = TC

.[.ARMXX was intended to be published by the late .G Dossin and did not appear]

ARM XXI: .J Durand, Textes administratifs des salles 134 et 016 du Palais de

Mari, Paris 8391 =( TCM ;)8291,V ARM :2-1/IIXX .J - .R Kupper, Documents

administratifs de la salle 135 du Palais de Mari, Paris ;8391 ARM XXIII: .G Bardet

.F Joannes - .B Lafont - .D Soubeyran - .P Villard, Archives administratifs de-

]14530991-]6,518-994,804-381,937-871345915Mari, ,I Paris 8491 (copies: MARI
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ARM،،،،س! XXIV: Ph. Talon, Textes administratifs des salles "Y" et6-1585,461)8ز

.duPalais de Mari, Paris8591=(ARM XXIV/2, planches,1958،) ARM XXV: H
Limet, Textes administratifs relatifs au metaux, Paris;8691 ARM XXVI = Archives

.M.Durand,.D Charpin, F-*ل.epistolaires de Mari (AEM),2-1/I Paris 8891 (p

(.Joannes, .S Lackenbacher, .B Lafont

th previousأ.G Dossin, Syria 32 )5591( ,28-1 cf the most recent translation (w

105-)8891(4/11literature) by .M Dietrich - .0 Loretz, in: .0 Kaiser ,).de( TUAT

806-406,0991.,405 and .D .R Frayne, Old Babylonian Period ,)5915-3002( Toronto

01/8791x-99عام2728-،العددادتاريخيةإراساتمجلةفيئترتمرعىد.عيدقهلمرلهعربيةترحمةومناك

.A.K Grayson, Assyrian Rulers of the Third and Second Millennia .B ,.C Torontc

4/11;05,8791 cf. .A .K Grayson, ARII, Wiesbaden 02,7291 .f and .K Hecker, TUAT

.948-487()8891

.C .J Gadd, Iraq 7 )0491( ;66-22 .O Loretz, in: Fs. .W von Soden (AOAT

,(1 Kevelaer/ Neukirchen - Vluyn ;026-002,9691 .0 Loretz, Texte aus Chagar Bazar

.9691and Tell Brak,1 (AOAT ,)3 Kevelaer/ Neukirchen- Vluyn

For references to places as Gubla, Halab, /E Imar, Yamhad, Karkamish, Qatna, Tunip

an Old Babylonian itinerary see3)0891(5م،.إand Urshum cf. .B Groneberg, RGTC

.W..W HaIIo, JCS18)6491(.88-57 An itinerary is given in a dreambook:.A L

Oppenheim, The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East, Philadelphia

3,5691..13 For transliterations and translations of Old Babylonian letters cf. AbB
.Keilschrifttexte aus Boghazko(;مبKeilschrifturkundenaus Boghazkoi 2191,BUK( f

Kbo,1691;).ff Istanbul Arkeoloji Muzelerinde Bulunan BogazkoyTabletlerinden)
haracterجKing, Hittite Texts in the Cuneiformمب)،.لاSecmeMetinler 4491,ToBI( f

from Tablets in the British Museum (HT), London ;0291 .A Gotze, Verstreute

Boghazkoi - Texte (VBoT), Marburg ;0391 .K Balkan, Ankara Arkeoloji Muzesinde

.BulunanBogazkoy Tabletleri (ABoT), Istanbul -,4891 Cf. also E
46481ff.; RA,519145()ازا.أم:)GH RA)تمLaroche, Fragments hittites de Geneve

5291( 42 +; .G Beckman - .H .A Hoffner, ,.rJ Hittite Texts in American)

:859137Collections()-ا.06 JCS

A catalogue of Hittite texts was compiled by .E Laroche, Catalogue des textes

hittites. Paris 7191 (CTH), with supplements in RHA 03 )7291( .133-49 For

personal names, including those of Syrians, cf. .E Laroche. Les noms deg

Hittites, Paris ,6691 with a supplement in Hethitica IV )8191( .58-3 A compilation of

.geographicalnames (including those of Syria) is .G .F del Monte - J

(.7891)6Tischler, RGTC

-CTH:4 Akkadian- Hittite bilinguis concerning the deeds of Hattushili I (KBoX I

2 and dupl.); cf. .H Otten, MDOG 19 )5891( ;97-75 .C Saporetti, Studi Classici e

.HM)13(6491)ا36-.)ول.اا.Orientali14 )6591( 85-77 (Akk.); .F Imparati, bid

,Kummelا11.)س!بخ.اال! TUAT 5/1 )8591( .463--45 - CTH :7 Siege of Urshu ( Kbo

+14 and71،اGUterbock, ZA 44 )3891( 1 .913-14 - CTH :15 Tale on 2 ukrashi (Kbo

dupl.)، cf. .A Kempinski, Syrien and Palastina in der Ietzten Phase der Mittelbronze

IIB- Zeit 0157-0165( .v ,).rhC Wiesbaden 43,8391 -.ff CTH :15/14 Texts mentioning

Yarim - Lim and Hammurapi of Yamhad; cf. .C KUhne, ZA 62 )7291( 924-243 and

el, AoF 2 ( )7591 53..f 92 - CTH :11 Murshili I against Halab and Babylonء.H Klen

Kbo(11 57 and dupl.).03 - CTH 61a: Literary compositions pertaining tothe)
Hittite campaigns beyond the Taurus: .H Otten, ZA55)6291(-.168-156 Cf. also the

75;historical interoduction to the Talmi - Sharruma treaty (Kbo 16 and dupl., CTH

"7Telipinus،ح3اand the edict of Telipinu (CTH ,91 cff, now .I Hoffmann , Der

8491..Theth. ,)11Heidelberg)
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(.مق0046-0133)نحووالمصريةالمظنيةالسيطرة-عصرأولاً

فىرلمصاا-أ

الوثائقفيها.مما،الوثائقإلى.مق0135-0016بينماسوريةتاريخيفتقر

المتأخر،ألالاخأرشيفمنالمعلوماتأهموتأتي.سوريةمواقعمنعليهاحصلناالى

الأولالنصف1علىتأريخهيمكنوالذي،المدينةمنالرابعةالسويةفياكتُشفالذي

ألالاخملكأ4أ!عأعلإدريمى"الذاتيةالسيرة11إنالميلاد.قبلعشرالخامسالقرنمن

)كاأ(متأخرةسويِّةٍفيلمعبدملحقفيالأرشيفخارجوُجدالذيتمثالهعلىالمنقوشة

لنقميباووالدنشيطكشخصإدريميإلىإشاراتعدةخلالمنالألواحمععلاقةلها

.(1 Nigmepa)

الغربيةاالفةعلى،القديمةول2ولأزوموقع،حديديتلفيالحفرياتوأدت

تاريخهايرقىالىالمسماريةالألواحمنعشراتبضععنالكشف،إلىالأوسطللفرات

وهي.الميتانيةالسيافىةفترةإلىوبخاصةالأخير،البرونزيالعصرسالأولالنصفإلى

ALT)أزولمدينةالتابعةالقرىتذكررسالةوهناك،وحقوقيةإداريةقضاياتعابم

)2:2352(.

قطنةفياْ*negalنينجالمعبدمنطقةفيالمسماريةالنصوصبعضواكتشفت

أسماءلهمحكاماَوتذكرالميلاد،قبلعشرالخامسالقرنإلىتاريخهايعود)المشرفة(،

3().غربيةسامية

جبيلحكامونقوشالمؤلهين،أوجارساملوكقائمةتستمرذلك،إلىإضافة

بعضهناككانتوإنبصددها،نحنالتيالفترةهذهحئ،المصريةبالهيروغليفيةالمكتوبة
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الأولىخاتوشيلىعهديخلالالحثىالغزوبعدبعد.تحللمالئالكرونولوجيةالقضايا

الأقوياء.لجيرانهاعسكريةونشاطاتأطماعمنطقةسوريةأصبحت،الأولومورشيلى

بسو!ية،المتعلقةالحثيةالعاصمةخاتوشا،نصوصفإنالحثيين،يخصوفيما

مورشيلىأنويبدو،.فقطالسابقةالأحداثذكرتعيدأون!ادرةالفترةهذهفيأصبحت

حلص.احتلالبعدأي،الأخيرةحكمهسنواتخلال،سوريةفيثانيةحارب،الأول

إلىمنالرغمعلى.سوريةثهاليعلىبحملةقام،Hantiliخانتيلئخليفتهألتوذكر

Muwattaliالثانيموواتاليبينماعُقدتالى،للمعاهدةالتاريخيةالمقدمة IIوتالمى

ذُكرتحيثأهميتها،ولهاالمناقشةقيدتزاللاحلب،ملكأثا!+Sharrumaشاروما

نعالجها)4(.التيالفترةهذهخلالجرتقد،تكونأن،يمكنالى،الحوادث

أجزاءمعظمعلئنفوذهابسطتالىالقوةتلك،ميتانيدرلةأرشيفاتأما

.مفقودةلازالتبالموضوعالمتعلقةالمعلوماتفإنلذلكبعد.تُكتشفلمفإنها،سورية

تمعلوماتأيةقصرٍ"ميتاني"فيالمكئشفةالخابور()منطقةبراكتلألواحتقدمولا

سورية.

على(عشرةالثامنةالأسرة)بدايةالمصريينالفراعنةحملاتأخباروسُجلت

قوائمفيأيضاًالأخبارتلكوتنعكس،وخاصةملكيةنقوشفيوسوريةفلسطين

.)5طوبوغرافية

موجزتاريخيعرض-2

كاليعلىبحملاتالأولومورشيلىالأولخاتوشيلىجيوشقامتعندما

العسكريالصراع،وانعكسالحوريةالإماراتأوالمستوطناتمنعددواجهها،سورية

منعددوجودإلىويُشارخاتوشا.الحثيةالعاصمةمنالنصوصمنسلسلةفيمعها

أدبيمؤلففيحوريةبشريةجماعاتعليهاتسيطرالى،الصغيرةالسياسيةالوحدات
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فيالحثيةالعسكريةبالنشاطاتعلاقةلهمحورييناملوك"1اُربعةأحماءتردحيثحثي

ية.سور

عنهمأفرجثم،عليهمالقبضالقىالذين،حلبملكرُسُلإلى،المضمونويشير

منالثانيالنصففيأي،الفترةهذهفيأنه،نفترضأنولنا.مدينتهمإلىوارسلوا

قويةحوريةسكانيةعناصرسوريةكاليفييكنلمالميلاد،قبلعشرالسابعالقرن

ساندوافقدالبلد.منالشرقيةالأجزاءفيوبخاصةأيضاً،حوريونحكامبل،فحمسب

منالإماراتبيننفسهالوقتفيقائماًالصراعكانبينماالحثيين،ضدالسوريةالمقاومة

السميادة.أجل

التطوراتالحثية،الأدبيةالمؤلفاتأحدوهيأورشو،حصارقصةوتعكس

إلهابن"أولادبينحرباًتذكرإذ،سوريةوشرقيالرافدينبلادأعاليفيالسياسية

منالحثيةالقواتوانسحابالأولمورشيلىقبلمنحلباحتلالبعد".الطقس

الحثيالملكحكمبعدأو)خلالالميلادقبلعشرالسادسالقرنبدايةفي،سورية

ساعدوقد.السياسىالفراغ"11مننوعيبدو،ماىعل،سوريةثهاليفيسادخانتيلي؟(

-حوريوهىالرافدينبلادأعاليفينشأتالىالجديدةالسياسيةالقوةتوسععلىهذا

ميتاني.

نجحتالى،والمراحلالأساليبعنتخبرنا،مكتوبةمصادر،الآنحئتوجد،لا

مكتوبةدلائلتتوافرلاأنهوبما.سوريةكاليعلىالسيطرةكسبفيبوساطتها،ميتاني

(،الرابعة)السويةألالاخمنالمسماريةالألواحفإن،الآنحئميتانيمنطقةقلبمن

تمثاله.علىالمدونإدريمينقشويكملهاخاصاً،انتباهاًتستحق

إل،شارابنإلأباالمدعوخاتمنيقميباو)ابنه(،إدريمىنصوصبعضتحمل

معيد)أومؤسسيعتبرإل،أباأنهذا،يعنيقد".العظيمالملك11بلُقِّبالذي

هـتكنوعيُستخدمكانخاتمه!أنونيقميبا،إدريميإليهاينتمىالتيالسلالة(تأسيس

هذا.إلأبَّاعنمعروفآخرشيءأييعرفولا".السلاليالخاتم11
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المحتملفمن،حلبعلىملكاًكان،إدريميوالدكاثحاْ)1!ا)أإليمَّاإليمأنو.مما

11الفراغ11فترهَخلالحكمأنهويبدو،أيضاً.المدينةهذهعلىحاكماً،كانإل،أبَّاأن

إليمعهديخلالالأخيرةهذهتمتوقد.والميتانيةالحثيةالسيطرةبينأي،السياسى

تمثاله.علىالمنقوشةالذاتيةإدريمىسيرةمنمعروفهوكماوإدريمى،إليمَّا

صيغالذيتمتاله،علىالمدوننقشهفيإليمَّا،إليمبنإدريمىيعص:إدريمى.

خلال،جرتقد،تكونأنيجبالتيالأحداثعنتقريرأً"ذاتيةاسيرة1شكلعلى

إلىاسرتهاضطرتحلب،فيأبوهيقيماهيلاد.اقبلعشرالخامسالقرنمنالأولالنصف

ذلك،علىبرهانيوجدلاأنه،ومع.ثورةبعداممارفييعيضونكانواأقرباء،إلىالهروب

باراتارناالملكعهدخلال،الميتانيالتوسعمعيُربطأنيمكنالحدثهذافإن

Barattarna.نأبعدألالاخم،علىملكاًأصبحعندماإدريمى،أن،حقيقةتؤكدهوربما

والتيلباراتارنا،(سنوات)سبعطويلةعداوةإلىيشير،ميتانيلملكء!الويمينأقسم

الى،الطيبةالعلاقاتإلىيشيركماعاشمها،التيالنفيمن"السبعالسنين11معتتطابق

بعدها(.وما45)الأسطرحلبفيالحاكمةوالسلالةميتانيبينسابقأقائمةكانت

نأيمكن،ميتانيباتجاهإياممار،إلىالمالكةةالأسرهروبإن،أخرىناحيةمن

كانبل،ميتانيدولةمساحةزيادةمعمتطابقاًيكننمالميتانيةالسيادةتوسعأنإلىيشير

ويبدو.المحليةالسلطاتقبلصتالخضوعيمينتأديةطريقصت،أخرىمناطقإخضاعفي

المناطقيربطالذي،الشخصىالخضوععلىتقومكانتللميتانيين،التابعةالمناطقأن

مصيرإن.ميتانيدولةتركيبةفيالمناطقهذهدمجمنأكثر،الأعلىالسيدمعالأخرى

حلب،فيحدثتالىاالاضطراباتا11خلالأوقبلمباشرةماتربماالذي،إدريمىوالد

وذلك"،العظيمالملك11بلُقبالذي،ميتانيملكمعشخصىنزاعٌسبَبهيكونقد

11.السلاليالخاتم11فيإلآَبامعحدثكما

وموكيشحلبمنأناساًالتقىإنه(يليهوما02)السطرإدريميقولتتبعناإذا

ذلكففى(،كنعانول)فيmmءلااْأمِّيافينفيهخلالوذلك،والدهرعايا،وأماثىونيخى
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موكيشمناطقثهلفقط،بلحلبمنطقةعلىيقتصرلمإليما،إليمحكمأنعلىدلالة

)أمائو(وأمائي(الأوسط)العاصىالغابوادىفي)نيا(ونيخي،العاصيمصبعند

هذاخارجامماروكانتواضحاً،فليس،الشرقباتجاهالتوسعأماأيضاً.حلبغرب

ميتانيلملكالولاءيمينتأديةبعدإدريميحكمهاالىالمنطقةتحديدويمكن.التوسع

العاصيمصبعندالمتوسطالبحركانالغربيفالحد:كالتاليالتقربوجهعلىباراتارنا

K4كيزوواتناالشمالومن)موكيش(، zzuwatna،تُذكرلم،حلبفانالشرقوفي

بقيتأنهايرجحولهذا،السياسيةأهميتهافقدتأنهاويبدو،إدريميمملكةمنكجزء

.المباشرةالميتانيةالسيطرةتحتوربما،إدريميمملكةخارج

للملكخضوعهبعدأيباراتارنا،معومصالحتهاتفاقهبعدملكاً،إدريمىأصبح

ميتلن،-حوريبلاطمعمسبقةاتصالاتجرتقد،تكونأن،المفترضومن.الميتاني

45)السطرلنفيهاالسابعةالسنة11فيباراتارناإلىرسولاً،أرسلأنهيذكرنفسهفإدريمى

لباراتارناالولاءيمينأقسموأخيراً.مناسبةوهديةللخضوعجديدعرضمع(،يليهوما

السيرة11فيجزثيشكلفيالأقلعلىظهرتوربمانصها،يصلنالم.معاهدةمعهوعقد

3)معكاإدريمىعقدهاالىالمعاهدةفيأيضاً،القَسَم،إلىويشار".الذاتية Pilliy،)طول+

فيهذهPilliyaمنطقةعنالبحثويجب.الفارينتسليمفيهاالرئيسيالموضوعوكان

ء!ممكناً.لكيزوواتناالتابعةPilliyaوبينبينهاالتطابقيبدووهكذاموكيمق.جوار

نيقميب!فعلكماآخر،حاكممعاتفاقيةعقدعلىقادراًكانإدريميأنحقيقةإن

إدريمىمكانةإلىيشيرأنيمكن+طول،2ميتانيلملكالولاءيمينإلىإشارةمعبعد،فيما

فييردكماللحثيين،تابعةمنطقةعلىبحملةإدريمىقيامإنبسيطاً.تابعاًليسبأنه

علىكملكحكمهفترةخلال،الرئيسيةالأحداثكأحد(،يليهوما64)السطرالنقش

علىجدياًهجوماًيبدو،ماعلىوليسالحثية،المواقعبعضنهبهدفهكان،موكيش

معالمعاهدةنصتوربماميتانيسيد.مموافقةتمالهجومأنفيهشكلاومما.الحثيةالمنطقة
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هجماتطريقعنالعسكريةسيدهنشاطاتبدعمإدريمىقيامعلى،ميتاني-حوركط

جانبية.

ء"كااكا!وزالائى.!alheزالخيبلادتذكر+طولالى593الفضةلقائمةكانوربما

ويذكر.ميتانيملكإلىيدفعهاإدريميكانالى،المنتظمةالجزيةمعارتباطوموكيش

الئالنشاطاتوأن،الآخرينكالملوكنفسهاالمكانةلهكانتأنه،تمثالهنقمقفيإدريمى

يتصرفعظيمكملكوجودهتدعم(بعدهوما95)السطرالنصنهايةفيوصفهايرد

الملكية.التقاليدحسب

عَهَدَأنهذلكفبلالأسطربعضوتذكرعاماً.ثلاثينحكمإدريميأنالنقشيذكر

المنتظمةالقرابينتقد!بمإدريمىبن(نيراري-تيشوبكاةول)أواْ؟434*-4نيرارمم!أددإلى

لفترةحكمربماأنهغير،موكيشعرشنيرارىأدداعتلاءعلىدليل.ا*السلالة"آباء"إلى

نيقميبا.قبلمنرشيفاتالاًإلىتُنقللمألواحهلكن،قصيرة

ساوشتتارالميتانيالملكومعاصر،إدريميابنهو:Niqmepaنيقميبا.

Al ,13)14Saushtatar)3وشوناشورا hunashuraوإرأ+لأول4كيزوواتنا؟حاكم

-Irأدد Adadأوجاريتحاكماْكاأء3وإبيراىرولتونيبحاكمتيشوب(إر)أو

944.4(qRSحوركماملكساوشتتارسيادةوتظهر.إدريميخليفةأنهالشواهدأثبتت

علياكسلطةميتانيملكذُكرحيثقضاثيةبدعاوىيتعلقانقانونييننصينفيميتافي-

(14,13TLA)المؤدىَالقسمإلىيشيرحيثتونيبحاكمأددإرمعمعاهدقهنورلومن

ضدقضائيةدعوىإثارةالممكنمنوكان74:2ALT"الحوريينالمحاربين11ملكإلى

للقوىتبادليهـإلى034LTآخرنصويشير(ALT,13)112ساوشتتارأمامنيقميبا

عليها،يسيطرنيقميباكانالىالمنطقةأنويبدو.ميتانيوحوريموكيشبينماالعاملة

تُسجل.لمفإنهاالعسكريةنيقميباحملاتاُما.إدريمىيحكمهاكاناليتلكتشبه

".الملكابن11هوإليمَّاإليمالمدعوأنALT,03315نيقميباعهدوثائقتذكر

نشاطاتهعنشواهد،الاَنحئتوجد،لانيقميبا.خليفةنفسهإليمَّاإليمبالتأكيدوهو
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إليماإليمكانإذاما،الواضحمنوليس.داخليةبأمورفقطتهتم،فنصوصه،العسكرية

نفسهإليماإليمهوبوغازكوي،أرشيفاتفيالمكتشفةتونيبمعاهدةفيذكرهالوارد

قبلمنتدخلاتوجودهذا،يعىكذلكالأمركانفاذانيقميبا.وابنموكيشحاكم

وأ)الأولتوتخالياالحثىالملكحملكمعتُربطأنويمكن،حكمهفترةخلالالحثيين

)+،ح(.اللاحقةشاروما-تالميلمعاهدةالتاريخيةالمقدمةفيأخبارهاسجلتالي(الثاني

مكانانيقعحيثالحدودوألالاخ،إليماإليميحصفيما،تونيبمعاهدةتذكر

خزازارمعخَشاشارمطابقة.يمكنIripaوإريباHashasharخَشاشاريدعيان

Hazazarنأ.ونذكرالغابمنطقةفيالعاصىعلىوالراقعة،مارينصوصمنالمعروفة

،حفهالغابمنطقةفيإقليميةمشاكلبسببالمحتملمنوتونيب،ألالاخبينخلافاً

وتونيب.ألالاخحكامبينأقدميمينإلىالإشارةمع،الحثيون

مصر.منوبخاصة،أخرىبلدانمنمصادرتكلمهنفسها،سوريةمنالشاهدهذا

،فيالأقل،علىحكمهمووطدواسوريةفيالأوائلعشرةالثامنةالأسرةفراعنلأتغلغلفقد

فيالمصريةالنشاطاتبدأتفقديبدو،وكما.سوريةمنوالساحليةالجنوبيةالأجزاء

الحملاتاستؤنفتوعندما.موكيشفيمملكةتأسيسمنإدريمييتمكنأنقبلسورية

علىكانcHatshepsu(حتشبسوتالملكةحكمبعدجديد،من،سوريةعلىالمصرية

ثهاليفيلهاقدمموطئكسبتالتيالميتانية،الفرفضديحاربأن،المصرىاِلجيش

المصرية.النشاطاتخمودفترةخلالسوريَة،

الذيالكرنلث،بوابةعلىالموجودالهيروغليفيةالنقوشأحدتفسيرلناجازإذا

نشاطإلىإشارةهذا،ففىالسوريةتونيبمدينةمنرجلأنهجزيةحامليسمى

4015-)1525الأولأمنحوتبالفرعونعهدخلالسوريةفيونجاحعسكري

فير!،سوريةوسطعلىبحملةقامالذيعشرةالثامنةالسلالةمنالثانيالفرعون.م(،ق

حمص.وسهولجبيلبينماالواقعةالمنطقة
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2914الأولتحوتموسإن - 4015( Tuthmosis Iفرعونأولهو.م(ق

تحوتموسأنويذكرلأ(..؟3لأأ)796بالاسميُذكر،سوريةفيحاربواممن،مصري

هن!كأقامهقدكاننصب،جانبإلى،الفراتمنالشرقيةالضفةعلىنصباًأقامالثالث

مصريين،لنبلاءالخاصةالنقوشفيالأخرىالاشاراتبعضتربطوقد.الأليلتحوتموس

نهارينابلادفيقتالاًتذكرفهيل!إ..؟3لأأ9بم36)الفراتإلىالأولتحوتموسحملةمع

Naharinaبلادأعاليفيالجزيرةمنالشرقيوالقسمسوريةمنالشماليالجزءفيأي

ميتانيتدعىابلاد1إلىسيرةفيإشارةوهناكالعدو.اسمتعطىأندونولكن،الرافدين

Mittani"،،منافسةكانتالئالدولةاسممرةلأولمقدمةنفسها،الحملةتعكسربما

لمصر.

Niyaنيافيالفيلةاصطادعن،البحرىديرفي،حتشبسوتنقوشأحديتحدث

علىالأولتحوتموسلحملةأبعدمحطةإلىذلكويشير.الغابواديمستنقعاتفيأي

يوجدلاأنهوبمابعد.فيماجدهأسلوبالثالثتحوتموساتباعمدىيبينكما،سورية

،المصريالجيشيكونفقد،فلسطينفيالأولتحوتموسبنشاطاتيتعلقملموسأثر

،الأولأمنحوتب،الأرجحعلىفعلكما،انطلاقكنقطةعكاروسهلجبيلاستخدم

ثهاليعلىهذهالأولتحوتموسحملةكانتوإذابعد.فيما،الثالثتحوتموسوبالتأكيد،

إلىإدريمىعودةسهلتأوإليمَّا،إليمأسرةهروبوسبَّبت،حلبطالتقد،سورية

المكتوبةالمصادرفيالمطروحةالكرونولوجيةالمشاكلحلعلىهذافيعتمد،سوريةثهالي

ومصر.آسيةغربيمن

الملكيةالنقويقتعطيها،سوريةفيالمصريالجيشنشاطاتعنصورةأفضلإن

كانالى،بالسنواتوالمتعلقة.م(،ق)9147-1425الثالثتحوتموسعهدمنوالخاصة

تحوتمصسخطوةأنغير.حتشبسوتالملكةعهدبعدأي،كملكتحوتموسفيهايحكم

والعشرينالثانيةحكمهسنواتخلالجرتمعركةسبقتهاسوريةترابعلىالأولى

سوريينحكامتحالفالعدوكان.5Megiddمجيدّومنبالقربشالعشرينوالثالثة
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"33ض!"ِتانعاك!حيعلىالواقعة)قادش!(قيدشوملكبقيادةوفدسطينيين

حمح!قدو.يةرروقماتاهـعماءمعظمهم،يخةالمحبالنقو!!فيالمعطىالرقمحس!حاكمأَ

م!ثأريعتتمدأِاتما.كيزوورلما؟كحاربسا،دللثي.طاالمناطقكلصهؤالأءقادلقحاكم

فيالمحمريالتقدمإيقافبغيةللمححريبز،المعادبَالتحالفهذاوسانددعَّمقد،ميتاني

.الأولخوظوس!حمملةالفاكرةإلىمعيداً،يمكنمابأسرعسورية

خوتموسأقنعت،خسائروربما،طويلقتالمجيدّو،بعدفيانتصاراًالمصريونحقق

عهدص!وصلتناالي،الطبوعرافيةالقاتمةوتذكر.سوريةفيالتقدممتابعةبعدماضالثا

.Urkآمجيدّوفيالمصريينبانتصاروالمتعلقةالثالت،مخوتموس IV 977 ff.،)منأسرى

،بالضرورةهذاي!فيولاأيحخاً.سوريةجنوبيفيبلفقط،فلسطبنفيليس،مختلفةأماكن

ححذهتكونآنجتمل،ولبر.المصربالجيشقبلمنفُتحتقدالأماكنهذهأن

ص.ييرللمحمرالمعادبَالتحالروفيشاركواالذينالناسأولئكموطهي،الأماي

دليلأييدعمهولا،الاحتمالبعيدأمرقادشعلىمصرياًهجوماًفإن،أخرىلاحية

لاحقة.سنواتستبعدإلانفسها،سوريةفيعملياتتدوينيجرلمو.مكتوب

بدأ،الثالثئخوتموصرفإن،سوريةإلىالبريةالطريقاافتحتا1مجيدّو،معركةأنومع

فقدعكَّار.سهلمنأي،أسلافهفعلكمانفسهاالمنطقةمنانطلاقاًآسيةفيالتاليةحملته

Urk.IV)والعشرينالتاسعةحكمهسنةفيالخامسةحملتهتركزت 685ff)فتحعلى

الثانثتموصخوقابلهنا.جبيلثهاليالسورقيالساحلعلئالواقعةUllazaأولاّزا

المحيطةالمناطقودمرتArdataأرداتامدينةهو-متالداخلوفي.تونيبأرسلتهامية17

بالخمرونجاححة،المنطقةكأمنالمصريوندهشوقد.المثمرةأشجارهاوقُطعتبها،

-جيل.منالشمالإلمصالساحلعلىأقدامه،الحملةبهذهالثالثتحوتموسوطد.والحبوب

منطقةفدُمِّرَت.حكمهصالثلاتينالسنةفيأي،التاليةالسنةفيالسادسةحملتهوجرت

نجاحهلكنأرداتا..ممدينةالمحيطةالريفيةوالمناطقعكار،سهلفيصومورمنطقةثم،قادش

بسنةالمتعلقةالنقوشوتذكر.أخرىمرةمؤقتاًكان،سوريةوسطمنالساحليةالمنطقةفي
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الاستيلاءتحوتموسعاودالىأولاّزا،منغنائم(السابعة)الحملةوالثلاثينالحاديةحكمه

.Urk)الحاميةتلكقائدوأسرتونيب،منحاميةأخرىمرةاستقبلتأنبعدعليها، IV

ل!الكرمةزراعةوبخاصة،المزدهرةالزراعةمن،ثانية،المصريونودُهش(.096حم

انطلاقونقطة،سوريةفيالمصريةاللقوةثابتقدمموطئالآنأولاّزا.وأصبحتالمنطقة

هن!،ومن،المدينةهذهفيمصريةحاميةوُضعتفقد.المستقبلفيالعسكريةللحملات

.Urk)1237النيلواديإلىلبنانمنالأرزخشبيُشحنكان IV.)المصريونوشيد

الغذائيةبالموادجيداًوتزودوا،جبيلمنالشمالإلىالساحلعلىالحصونمنالعديد

سورية.داخلإلىالمتجهالجيشوتزويدحامياتهمعلىللحفاظالكافية

السنةفيميتانيحوريسلطةتحتكانتالتي،سوريةداخلإلىالتغلغلهذابدأ

هذهكانتفقد.الثامنةحملتهكانتحيث،الثالثتحوتموسحكممنوالثلاثينالثالثة

فيودُونتحمص،سهولثهاليسوريةفيالمصريالعسكريالنجاحذروةالحملة

سوريةمنأما.مملكتهرجالكبارنقوشوفي،الطبوغرافيةنصوصهوفيالفرعونحوليات

.مفقودةبذلكالمتعلقةالمصادرتزاللاف،المنافسةميتانيومن

المصريالجيشيطاله،مكانكأولسوريةوسطسهولفيقطنةالحولياتئذكر

696(Urk. IV.)بدأأنمنذجديةمقاومةأيةالتالثتحوتموستواجهلميبدو،كما

ضدمعركةهو،المكتوبةالمصادرعليهتؤكدالذيالتاليالحادثالبحر.ساحلعلىحملته

إلىالشماليةسوريةسهولفيأيضاً(أخرىسوريةمدنمن)وربماميتانيمملكةمنقوات

.198Urk)العرعر""تلجدعىموقعفيحلب،منالغرب IV.)هزيمةالنتيجةوكانت

،مثمرةأشجاروقطعنهارينا(،منطقةفي)أيالمنطقةفيبلدانوتدميرالميتانيالجيق

نأيمكن،حلبجوارإلىقطنةمنالمصريونسلكهاالى،الطريقإن.المحاصيلواقتلاع

المذكورةالأماكنأحماءمنعدداًإنإذ،العاصىواديشرقيالمارةالجبليةالطريقتكون

خطإلىدقيقةإشارةليستأنهاالمسار،ولوهذامعيُربطأنيمكن،الطبوغرافيةالقوائمفي

الجيش.سير
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الواقعةالبلدانممثليئقبلصتترحيباًلأقتcالفرعونانتصاراتأن،الواضحص

عبوره"الفراتإلىالوصولإنمنها.بالقربمرَّأوالجيشسلكهاالئ،الطريقعلى

العسكريالوجودوأوخالحملةهذدذروةكانجبيلفيصنعهاتم،قوارب.-!ساعدة

مكث،القواربوصولينتظركانبينماتحوتموس،أنالمحتملمن.سوريةفيالمصري

فيأحماؤهاتُذكرالتيالبلدانبعضولاءتلقىحيث،سوريةشرقثهاليقيالو!قبعض

Urk.IV)الطبوغرافيةلوائحه 786ff).11عقبعلىرأساًيتدفقالذيالنهر11عبورهبعد

ملكأما.الأولتحوتموسنصرنححبجانبإلىنصرهنصبأقام(،النيلمع)بالمقارنة

الرافدين،بلادثهاليسهولإلىالفراتمنطقةمنانسحبالذيميتافي،-حوريمملكة

يطاردهنمو.أسلافهأحدبلساوشتاتار،يبدو،ماعلىيكن،لمو،بالاسميُذكرلافإنه

الواقعةمدمراًالبلدان،الفراتمعولاًقكركميشمنطقةمنذهبالذيتحوتمولر

القوافلطريق،واضحهوكماسلك،مناومن.النهرياممارميناءحئالنهر.ممحاذاة

تحوتمو.م!وجودالموثقالتاليةالسوريةالمنطقةتقع.الغربباتجاهسوريةثهاليعبر،الذاهبة

واديفيأي،الأوسطالعاصيمنطقةفي،المصريةالنصوصفيفيهاوجيشهالثالث

قبل.منالأولتحوتموسرفعلكما،الفيلةباصطيادالفرعونقامنيا،أرضرففي.الغاب

.متعددةنقونك!تعكسهإذ،الحملةخلالالثال!المهمالحادثهذاوكان

)التسلسلصحيحكرونولوجىبشكلرويتقدالمصربن،أعمالكانتإذا

وعبورحلبعندالانتصاربعدحدثت،سوريةوسطمناطقفيالحربفإن(الزمني

كانالذي،القويالموقفإلىإشارةهذاوفي.العاصيوادقيفيالفيلةواصطيادالفرات

المحليينالسوريينالحكاموساندتشجعتادقي،سوريةوسطفيميتايى-حوريلمملكة

للمصريين،معادية(البقاع)تهال+ahshiتخشيبالأد.كانت.سلتحوتمومقاومتهمعند

استناداًبالسكانمكتظةكانتالتي،المنطقةهذهفيبلدةثلاتينوحواليهينُهبتلذلك

إقياقادشر،فإ-VI!أ(،23)!.98*2)49!السيرحدففيجاءوكما.الآتربةالضواهدإلى

Zinzarزينزأرصبالتربحرتكةمعمبعدفتحت،ميتا،بساندقاربما

ا!فيالتحركاتربطناإذاالبر،طريقصفكانتمححرإلىددالعوأما.)f198VI((ر)ف
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!إنوهكذا.جبيلأوأولاّزامنالبحرطريقعنأو،الحملةهذهمعالنقبفيحدثت

الواقعةالسوريةالمناطقجعلإلىتؤدلمأنهاإلا،مظفرةكانتالثامنةالثالتتحوتموسحملة

كانالنجاأنعلىوكدليل.المصريةالإمبراطوريةمناًجزءحمصسهولكال

سنةخلالسوريةفي،أخرىمرة،القتالعلىاجبر،الثالثتحوتموسأنمؤقتاً،نعلم

أخضرأوفت!التاسعةحملتهقيأله،لياتالحووتذكروالنَلاثين(.)الرابعةالتاليةحكمه
ا!!ا

اسممعول3gالجغرافيالاسممطابقةأثشناإذاهذالا،uhasءطنوخاشيفيبلداتثلاث

.Urk)407المسماريةالمصادرمنجيداًالمعروف)نوخاشي(البلد IV).

ثانية،مرة(،العاشرة)الحملةوالتلاتينالخامسةحكمهسنةخلالتحوتموس،والتقى

الثامنةالسنةوفي.وأسلابغنائموجمعانتصاراً،وحقق،ميتانيةعسكريةفرقمع

تمحيتَنوخاشىفيمخوتموسوجوديُذكرعشرد(الثالثة)الحملةحكمهمنوالثلاثين

منمؤلفةهداياأرسلإليمّا؟(إليمأو)نيقميباألالاخحاكموحئ.وغناثمأسرىأخذ

الهدفسوريةكاليوبقيحلود".و"نباتاتأخشابومنأجباله"،1ونحاسعبيد

مناسبةقواعدالساحليةالمواقعوكانتcآسيةفيالمصريةالعصكريةللنشاطاتالرئيسى

المؤنتأمينعلىالحرصشديدالثالثخوتموسكان.سوريةداخلىإلىالغاراتلانطلاق

الضرائب،منجزئياًعليهاوخصل،الآماكالمذهالآضهـفالحخروريةالتجهيزاتوكل

مذهفيستفإنهذلكومع.لبنان!خاصةسلىتُراليو،السوريونالحكاميدفعها،التي

ميتاني.مملكةم!يظهرماعلىبتأييدارورية،السياددضدتوردحدثتcالمنطقة

حملتهفي)أيالأربعينالثانيةحكمهسنةخلال،الثالثتحوتموسعلىوكان

إرقاطافدمر.سوريةووسطالساحليةالمنطقةعلىثانيةجهودهيركزأن(،عشرةالمسابعة

!Irqatخونالمصريهزح!ذلكلعدكامالأً.اسمهاخفظلمأخر!،ومدينه

محاصيلها،واقتُلعت،فدُمرت.سوريةيالميتانيةالقوذمعاق!!أحدكانتالقي،تونيب

أسروتم،ا!لا-اتمزالعديد!-تمددقادشر،منطقةفيآما.المثمرةأشجارهاوقُطعت

منالرغمعلىأنه،حقيقةإلىبوضو!الأحداثحدهتشيركلارينا.ص!مساعددؤفر

اال
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فيانحصرتالداثمة،المصريةالسياسيةالسيطرةفإن،المصريللجيشالناجحةالحملات

،المصريالنفوذووجد.الحاليةحمصمنطقةإلىعكمارسهلعبرالساحلمنيمتد!حط،

فإن،سوريةلداخلبالنسبةأما.الشمالفيأوجاريتحئقدمموطئ،الساحلعلى

وتوقفت.ميتاني-حوريمملكةمراقبةتحتبقيت،والوسطىالشماليةالأجزاء

معاصروهونجح.الأخيرةحكمهسنواتخلالسوريةفيالثالثتحوتموسنشاطات

مصر،علىملكاًالثالثتحوتموسيصبحأنقبلالقالُم،نفوذهمعنالدفاعفيالميتانيون

مارسهالذيالعسكزيالضغطنتيجةسوريةثهاليمنبالانسحابتعجيلهكانوربما

ساوشتاتار.آنذاككانأنهيُعتقدالذي،ميتانيملك

واحدةمرةHattiخاتيملكالثالثتحوتموسعهدمنالمصريةالمصادرتذكم

ثهاليعلىالمظفرةالثامنةحملتهبعدالفرعونإلى"اجزية1أرسلأنه:تقولإذفقط،

غيرالحثىالملكهذاهويةإنآشور.وبلادبلاد-بابلملوكأيضاًذلكفعلكما،سورية

توتخالياومآثراسممعحثىعاهلإلىالإشارةهذهربطفرضيةمجردويبقى،واضحة

ليوماشوبيلوقبلالحثيينللملوكالزمىالترتيبأنطالما،فرضيةمجرد(الأول)أوالثاني

Suppiluliumaالأول Iإلىاشيربعد.ثابتبشكليحددلمالمصريللتاريخومعاصرتهم

في،الفترةهذهخلالحدثقديكونأنيمكنالذيسوريةشؤونفيالحثىالتدخل

عنتتحدثالأخيرةفهذهشارّوما.-تالميلمعاهدةالتاريخيةالمقدمةوفيتونيبمعاهدة

جديد،منحلب،أصبحتحيث،سوريةثهاليفيتوتخاليابهاقام،عسكريةنشاطات

أهميتهافقدت،حلبأننجدشاروما،-تالميمعاهدةمقدمةتتبعناوإذاا.الاهتمامركز

السيطرةاستمرارعنأسفرتالتي،القويةالميتانية-الحثيةالمواجهةفيالفترةهذهفي

حدثربما.المذكورةالمعاهدةفيومصرخاتيبيناتفاقإلىبإختصاروآشير.الميتانية

إلىوبالعودة.الاَنحئعليهبرهانأييوجدلاأنهمع،الثالثتحوتموسعهدخلال

وخليفةبن.م(ق)1428-7913الثانيأمنحوتبعهدمننقوشاًنجدمصر،ملوكمآثر

عُثرنصبديعو،الثالثةحكمهسنةفإلى.الصوريبالتاريخعلاقةلها،الثالثتحوتموس

منأي?Tahshاْتخشىمقاطعةمنلصوصسبعةذبحإلىيُشير?Amadaأمادافيعليه
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رها.سوريةفيالمصى!ممبدالنفهِاامنطقة11!جزءاًالمنطقةهذهكانت.الشمالي1البقاع

احمدة11رحمىبشكلالسسالكلعامهفيالثانيأمنحوتنشاطاعتبارفيالسببهوهذاكان

ووصافلس!مميز،المصريالجي!رعبر".حلفائهومكافأةلتوسئحدوددالأولىالمظفرة

،ىالأسِلعضوأخذ،التراجععلىقطنةمنالقادمينالفرسانأجبرحيثقادشرحئ

عن!حديثهاالنقوشوتتابع.Mariyannuمارلِانويُدعونعرباتمحاربيبينهمومن

"ثهالبالتأكيد،تقع،نياأنوبما.الأوسطالعاصئواديفينياإلىالجنوبباتجاهزحف

لملاتبنتاربماحُسم،قديكونأنيمبرسوريةثهاليإلىالمصريينتقدمفإنقادش!،

الحاميةاضدثورةفيهحدثتمكانإلىنيامنالثانيأمنحوتبوزحف.الذكرتستحق

مصراعدولصالحالحاكمموقفتغييرإلى،واضحهوكماتهدفوكانت،المصرية

فإناحال،ألِةعلى.جدلموضعموأوجاريتمعالمكانهذامطابقةإن)مبتاني؟(.

).قادشإلىووصلالعاصيواديإلىأمنحوتبوعادلدقتل،وتعرضواهُزموا،اكانرين

أمورأمنحوتبرتبأنوبعد.للفرعونالولاءيمينجديد()منالمحليونالحكامقسمو

مدينةإلىوحيداً)؟(ذهب،البقاعثهالوفيلقادشالمجاورةالمناطقفيوالمطاردةالئَالة

فيه!تركالذي،المكانمنمتراًكيلوثلاثينبعدعلىتقعcHashabuخشابوتدعى

في،المصريالحكمسلطةالكفايةفيه.مماسيعزرالفرعونظهورأنالواضحمن.جيشه

وجهاءمنعددأخذتموقد.سوريةفيالمصريالنفوذمنطقةإلىتعودالتيالبقعةهذه

كمامستخدماً،النيلواديإلىالمصريالجيشعادذلكبعد.رهائنأوأسرىخشابو

حملاتبأيةبعد،فيما،التانيأمنحوتبيقملمو.فلسطينعبرالبرييقالط،يظهر

سورية.عدوريةعمىممر

نأويبدو،ميتانيومملكةمصربينالمصالحة،الثانيأمنحوتبعهدخلالى-ء،بد

قائممةمعهذايتناقضولا.ميتانيحوريملكبهاقام،المجالهذافيإ!،دِالحطوو

1387اسابعامموسخوشقا-ماكأ،1 (7913- Tuthmosis IVعنتتحدلتالى.م(،ق

ل!.!3)17"المظفرةالأولىالحملة11خلالفارينا،في،الفرعونعليهاستولىالئالغنالُم

الملكهذاوجودإلىتشميرالى(EA)85العمارنةرسائلإحدىصرولا(،إذ+5
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عهدإلىتعود،أخرىنصوصفي،متعددةمراتنهارينا،وتُذكرصيدا.فيشخصياً

وقادشوتونيببابلبلادمعأنهاعلى،النصوصتلكعليهاوتشهد،الرابعتحوتموس

إلىالوجهاء"11أحدقبلمنالمجلوبةالهدايامصدركانتل!(،.؟IV3)0156وتخشي

.c(Urk)الفرعون IVf7915سيدهيتبععربةضابطدخلهالذممطوالبلد(Urk.IV

)1617cعلىنقشحسبوذلك)رهائن؟(،اخذواالذيننهارينا"عظيم"أولادوموطن

.Urk)0162الموظفينأحدقبر IV).قيامعلىتدل،موثوقةإشارةتوجدلاذلكومع

لاحقةوثائقوتُظهر.سوريةفيالميتانيةالنفوذمنطقةعلىعسكريةبحملةإلرابعتحوتموس

(،ولل!)92العمارنةرسائلإحدىفحسب،وميتانيمصربينسلميةعلاقاتقيام

Artatamaالأولأرتاتاماابنةتحوتموساستقبل Iالتحضيرإن.لهكزوجةميتانيملك

لكلاالسياسيةالأهدافأسبابهكانتربما،الرسالةنصفيجاءكما،للزواجالطويل

الميتانيةالأميرة.م(ق0135-)1387الثالثأمنحوتبأدخلبعدوفيما.الملكين

54غيلوخيبا luhepa11الثانيشوتارناابنةShuttarna92حريمهفي(17,EA).

منالعاشرةالسنةفيالحدثهذامصريتذكاريجُعلعلىالموجودالنقشويؤرخ

،أخرىميتانيةأميرةنفسهالفرعونوتزرج.(Urk.IV)1738الثالثأمنحوتبحكم

الملكمنتلقىمريضاً،أمنحوتبسقطوعندما.(EA,92)24-91توشراتاابنةهي

علىالقدرةلديهاأنيُعتقدكانالى،نينوى)عشتار(شاوشغاالإلهةتمثالشوتارناالميتاني

مرةالتمثالارسِلَ،الثالثأمنحوتبوفاةمنقصيروقتوقبل.الأمراضمنالضفاء

علىحثىهجومخطرأنيبدو.(EA)23توشراتاقبلمنالمرةهذهمصر،إلىأخرى

منأنهرأتمصرأنكمامصر.مععلاقاتهمتحسينإلىالدولةهذهملوكدفع،ميتاني

كاليفيميتانيلنفوذالتابعةالمنطقةفيالشمالباتجاهحدودهاتوسيعالمستطاعغير

ية.سور

وبعفالمصريةالنقوشصارت(،الرابعة)الطبقةألالاخمحفوظاتعصرنهايةبعد

قبل،سوريةتاريخعنلمعلوماتناالرئيسةالمصادرالحثيةالمسماريةالكتاباتفيالإشارات

عنمكثفة.ممعلوماتبتزويدناوخاتوشا،أوجاريتومحفوظاتالعمارنةرسائلتبدأأن

113http://www.al-maktabeh.com



نصوصتذكرجداً.قليلةنفسهاسوريةمنالمكتوبةالشواهدتزالم!الآنوحئ.ذلك

وسينادوNapliكا!نابليمَّا:المدينةهذهحكاممنعددأحماء)المشرفة(قطنةمن

SinaduنيرارىوأددAdad-NirariوأولاشوداUlashuda)وإدادأ)؟Idadda

وكانت.قادشملكهـدوروشامعاصراًكاننابليماأيهؤلاء،بينالأول

يُذكرالذيdbiraإبيرايكونانويجب،المحليةسلالتهاقبلمنأيضاً،تُحكم،أوجاريت

الفترةفيحكمألالاخ،قدملكنيقميباقبلمنإليهموجهةرسالةفيلأوجاريت،كملك

ملكياً،لكنهامقراًكانتجبيلأنالاعتقاد،إلىيدعو،دليليوجدولابصددها.نحنالى

تركناوإذا.المحليةالأرستقراطيةإلىينتميمصرفرعونيعينهحاكمقبلمنتُحكمكانت

حاكمأىهناكفليس5(،ول:51)9-4نوخاشىملك؟ل!+uتاكوالمدعوذكرجانباً

السوريةالمدنمنعدداًأنالتاع!يد،يمكنأنهمع،الاسمبهذامعروفآخرسوري

نأخذأنعلينا،يتوجبأنهأيضاً.كماالحاكمةالمحليةسلالاتهالهاكانت،الأخرى

لفترةعاشتالىأو،النصوصفيرهاذكيردلمالى،؟السياسيةالوحداتبعضبالحسبان

المراكزبينالواقعةالمناطقحكمواالذين،القبليينالزعماءندرجأنأيضاًوعلينا،قصيرة

المصريالوصففيبهم،المعطىالخاصةقواتهممعزعيما033ًالعددكانوإذا.المدنية

.Urk)1234مجيدّولمعركة IV)قبليينبالتكيد،زعماء،يتضمن،فإنهإليهالركونيمكن

وفلسطين.سوريةمن

الأجنبية،القوىغناها،إلىبالإضافة،لسوريةالسياسىالتركيبهذاجذب

نجاحها.وسهل

عنجداًقليلةشواهدإلأتوجدلاس!ورية،فيالميتانيالنفوذيتعلؤ/.ممن!ةوفيما

إخضاعفإن،الرابعةالطقةمنألالاخنصوصتُظهروكمافيها.الميتانيالإداريالتنطم

لسيدهالتابعالحاكمقبلمنالولاء،يمينتأديةبوساطةيُؤكدكان،السوريةالإمارات

بإقامةالسوريينللحكاميسمحكانفإنه،النظامهذاتعميمالمرءاستطاعوإذا.الميتاني

استقلالاًمارسوافقدالولاء.يمينمعتتناقضألأشريطةبهم،خاصةخارجيةعلاقات
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..T1A(,13)14الأعلىالسيدمصاحفيهاتُمسكانتالى،الحالاتباستثناءذاتياً،

يتور!التيالقضايا،فيتبتالىالعليا،السلطةميتاني-حوريملككانفقدوهكذا

أحدبالتأكيد،،الأعلىللسيدالعسكريالدعموكان.الأخرىالإماراتمنأناسفيها

4.الميتانبالفرقوإطجاموالجزيةالهداياإرسالأيضاًعليهكانالذي،التابعالحاكمواجبات

تنظيمهاعنالشواهدأفضلفإن،سوريةفيالمصرىالنفوذلمنطقةبالنسبةأما

عناصربعضالأوائلعشرةالثامنةالأسرةفراعنةأدخل.العمارنةرسائلمنتأتيوإدارتها،

وأمنحوتمبالثالثفتحوتموس.العمارنةعصرخلالسائدةبقيتالتي،المصريةالادارة

الضعيفةالروابطهذهتقويةوحاولا،المهزومينالمحليينالحكاممنالولاءيمينأخذااكني

نأ،التحالفمنالمهزومينالأعداءعلىتوجبمجيدومعركة.فبعدعسكريبوجود

.1235Urk)3لحياتهمضماناًالولاءيمينيؤدوا IV).مناعتبارهمبذلكفاستعادوا

حاكمتاكوحالفيكما،الأحيانبعضفييقوم،المصريالفرعونوكان.الفرعون

يتمتعونأنهمأي،المحليةالأرستقراطيةإلىغالباًينتمونجدد،حكامبتعييننوخاشى،

إلى(البقاع)جنوباللوزكامدومنالعمارنةمنرسائلتشير.المجتمعفيقوية.ممكانة

صومورفي،العمارنةعصرصتأحدهما،يقيم.المصريةسوريةفياثنينموظفينعمل

كاناالمقرينوكلااللوز(.ثلمط!أ)كامد14أكوميديفيالآخريقيمبينماعكار(،)سهل

بالأكاديةالموظفينهدينلقبوكان.الاستراتيجيةالناحيةمنمهمةمنطقةفييقعان

المصرية،الهيروغليفيةفي"الشماليةالأجنبيةالبلادو"رئيس(،مفتش)مفوض،رابيصو

Sakinuسوكينواساكينو،واضحهوكما،السوريوندعاهمبينما \ Sokinu.

الحكاميراقبانسمورية،فيومصالحهالمصريللتاجممثلينالموظفانهذانكان

تُدفعأنيجبالى)الجزية(،المدنبواجباتبالتامحيد،،مكلفيناناوكوالزعماء،المحليين

المحتمل،ومن،والفرعونالمدنحكامبينكوسطاءبالضرورةيعملالمو.الفرعونإلى

(.العمارنةرسائلذلكتُظهر)كماالمصريةالملكيةالسلطةإلىمباشرةانيلجأكاناأنهما
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بإرسالوذلك،المفوضينهذينطريقعنالمحليينبالحكاميتصل،نفسهالفرعونوكان

الموظفين.هذينإلىموجهةرسائلأوخاصينمبعوثين

أمر،المصريةللفرقالمؤقتالوجود،الأقلعلىأو،مصريةحامياتوجودإن

رابيصولدىكانوغيرها(.وأولاّزاجبيل)مثلالسوريةالمدنمنالعديدفيموكد

الجنودعدديكنلمو.المستوىهذامنالموظفينمنلغيرهكما،حراسةفرقةصومور

رسائلبشواهدأخذناإذاكبيراً،داثم،بشكل،سوريةفيرابطواالذين،المصريين

.(EA)913فعالبشكلكافياإنسانا05ً-03منالعدداعتبرحيث،العمارنة

إلىمباشرةتعود،ومناطقملكيةمحمياتيشملالذي،الإدارةنظامكان،عامةبصورة

أكثروكان)كوش(،النوبةفيالمطبقالنظاملذلكمشابهاً،المالكةالأسرةمنأعضاء

سورية.ثهاليفيبعدفيماطُبقالذيالحثيةأوالميتانيةالسيطرةنظاممنتكاملاً
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والحثيةالمصريةال!سيطرةزمنس!ورية-ثانياً

م(.ق0042-0135)نحو

ردلمطا-أ

عشرالرابعالقرنمنتصفنحو،العمارنةعصريسمىماخلالتبدأالى،الفترةإن

هىالميلاد،قبلعشرالثانيالقرنبدايةفيالبحر"اشعوب1غزومعوتنتهىالميلادقبل

أوجاريتنصوصوتعد.الهلنسىالعصرقبل،سوريةتاريخمنتوثية،الأفضلالزمن

تاريخهاويرقى.سوريةمواقعفياكتشفتالىتلكأي،المحليةالمكتوبةالمصادربينالأهم

كلتغطىأنهاأي.م،قعشرالثالثالقرنونهايةعشرالرابعالقرنبينماالفترةإلى

دراستها.بصددنحنالىالفترة

.اليومحئمستمرةتزالوما9291،عامأوجاريتفيالفرنسيةالحفرياتبدأت

الألواحمنمتعددةآلافعن،الأثريةالتنقيباتمنالسنواتهذهخلال،الكشفتم

المقطعيةبالأكاديةمعظمها،مختلفةبلغاتمسماريةنصوصعليهادونتالى،الفخارية

11،"دبلوماسيةلأغراضالأولالمقامفيتستعمل،ايأكاديةكانت.الأبجديةوالأوجاريتية

اللغةبهذهوصلتناالى،النصوصتزودنالذلك.الأخرىالممالكمعللاتصالاتأيَ

الأوجاريتيةالإبجديةالنصوصاهتمامجلوينصب.السياسيالتاريخعنقيمة.ممعلومات

بالسومريةمسماريةنصوصهناكذلكإلىبالإضافة.دينيةوتقاليداقتصاديةقضاياعلى

)قبرصية(.!الخطمنقريبةبكتابةونصوص،المصريةبالهيروغليفيةونصوص،والحورية

فيأوالقصرفيعليهاعُثر،أرشيفاتفيالمكتوبةالمصادرهذهمنالأعظمالقسموجد
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شكلعلىمعظمها،مسماريةنصوصاكتشافتم،الوسطىمصرفي،القاهرةجنوبي

لمعافيالمعروفةالألواحأولىوأصبحت.سوريةمدنمنشؤهمنهاكبرِجزء.رسائل

بلغحئباطرادبالتزايدالعمارنةنصوصأخذتالعامذلكومنذ.1887عامالباحثين

ءعداما،البابليةباللهجةجميعهاكتب!.وكسرةنصا382ًالحاضرالوقتفيعددها

بالحورية،كُتبت24EAرقموالرسالة،الاَشوريةباللهجةكُتبت3،ول15رقمالرسالة

نأيم!أقدمها،فإنكتابتها،لزمنبالنسبةأما.بالحثيةكتبتا32,31EAوالرسالتين

نأيمكنوأحدثها،،الثالثأمنحوتبحكمسنواتمنبعدهاوماالثلاثينالسنةإلىيعود

أ!حبغادرعندما،أمونعنختوتحكممنالثالثةالسنةمنالأقدمالفترةعلىيؤرخ

.أتون

الرابر!القرنمنتصففيعقودتلإثةأوعقدينبينتتراوحفترةالنصهضتغطي

1(.الميلاد)قبلعشر

تاريخية،نقوشاً،الكرنكمنومعظمها،المصرلِةالهيروغليفيةالكتاباتتتضمن

الأسرةفراعنةاتصالاتالنصوصتعرض.طوبوغرافيةوقوائم،الحثيةالمملكةمعوالمعاهدة

فيمعاصريهممعوالعشرينعشرةالتاسعةالسلالتينوفراعنة،المتأخرينعشرةالثامنة

خاتوشاأرشيفاتوتزودنا)15(.سوريةفيوحروهمحكمهمعنوتتحدثآسيا،غرب

وسنذكر.والأكاديةالحثيةباللغتينوتفصيليةمهمةكثيرة.ممعلوماتحالياًأكوي)بوغاز

الرئيسيةالمصادريلىفيماونذكر.اللاحقالتاريخيالمختصرفيالمكتوبةالمصادر

)13(
.ص!.

إلى،الوسطىالآشوريةالمملكةعصرخلال،الفراتباتجاهالآشوريالتوسعأدىَ

نقوش،المرةهذه،الآشوريةالملكيةللنقولترالجغرافىالأفقفي،أخرىمرة،سوريةإدخال

7911-1233)االأولىنينورتاتوكو!قيكصر Tukulti- Ninurtaيفخرالذي.م(ق

الحثية)7)(.المنطقةعلىللإغارةالفراتعبرلأف
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وعُثر،والجنوبيةوالشرقيةالمركزيةالأرشيفاتالملكيالقصرفيحفظ.لهالمجاورةالمناطق

بيوتفيأيضاً،أرشيفاتواكتشفتالخامسةالقاعةفرنفيالنصوصمنعددعلى

-Rashapأبورشابالمدعوإلىتعودالقصر،حيمنخاصة abuربأنووإلى

Rap' anuنصوصعلىالمدينةمنالجنوبيالقسمفيالعثوروتمالعلماء"."أحدوإلى

منطقةاكتشاف7191عامفيوتمحورك!،ولكاهن،بالأدبيهتم،لشخص

)6(.المكتوبةالموادمنالعديدحوت،أوجاريتمنالشرقىالجنوبيالحيفي،جديدة

,65Courtois)8891(493-938حمسب Syria،أوجلريتمراسلاتكانت.اح-.لى

الملكي.القصرمنالشرقيةالأرشيفاتفيمحفوظةالدبلوماسية

يتمبل،خاصةدوريةمجلةفيالنشرينحصرولابعد،النصوصهذهقراءةتنتهلم

ابحوث1لمجلةالرثيسىالاهتماموينصب.والدراساتالدوريةالمجلاتمنالعديدفي

23)أوجاريتية" Ugarit- Forschu.igen)المتعلقةوالدراساتالأوجاريتيةاللغةعلى

)7(.المنشورةأوجاريتنصوصتتضمنالىبالأعمالقائمةيلىفيمانقدمبها.

معاهداتفهناك.السياسيسوريةبتاريخ،بأخرىأوبطريقة،النصوصهذهتتعلق

آخرينسوريينأمراءأو(PRUIV48FF.)أوجاريتحكاممعالحثيينملوكأبرمها

c.,284((PRUIV FF134تحالفاتوعروض(.PRUIV35FF،)الحثيالملكومراسيم

ملوكإلىموجهةرساثلj'(PRUIVF015,.F137,.FF121.)كركميشملكأو

PRU:أوجاريتتاريخمنالأخيرةالفترة)أيالفرنورسائل،أوجاريت V

c.(FF918,FF97(أوجاريت.ممنطقةتتعلقوقرارات(.PRUV17FF).إلىوسنشير

التاريخي.الملخصفيالمعنيةالمصادر

أفيقتلفيعليهاعُثرأوجاريتمنرسالةالمصادرهذهإلىتضافأنويجب

Aphekموقعوفي.أوجاريتإلى(ماريمن)ربمارسالةهناكأنكما،فلسطينفي

لملوكالصيفيالمقركانأنهيُعتقدالذيأوجارلمجا،عنالبعيدغير،هانيابنرأس

أممرت،Bاْ"ثاعأبيروتيمعأوالقديمةول"9ولآبومعيتطابقربماوالذي،أوجاريت
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والأوجاريتيةالمقطعيةبالأكاديةنصوصاكتشافعنمشتركةفرنسية-سوريةحفريات

بعضاكتُشفتكماذاتها)8(.أوجاريتفينفسهالمكتشفةالمصادرزمنلىاٍتعودالأبحدية،

منالمعروفةلدكتابةمشابهةدائماًليستلكنهاالأيحدية،بالمسماريةالمكتوبةالنصوص

الداخلفيبلفقط،سوريةمنالساحليةالمن!ةفيليس،مختلفةمواقعفي،أوجاريت

)9(.سوريةفيهذاالكتابةلنظامالواسعالاستخدامتُظهروهيأيضاً.

اللوز)كامدKدا!أ"أ،،كوميديفيألمانيفريقهاقامالى،التنقيباتوأدت

انموذجإلىتنتمياليالمسماريةالألواحبعضعنالكشفإلى،البقاعجنوبفيحالياً(،

،بانياسفيمصادفةاكتشفتشخصيةمسماريةوثيقةوهناك)01(.نفسهالعمارنةنصوص

قبلعشرالثانيالقرنبداياتعلىأوعشرالثالثالقرنأواخرعلىتُورخأن،ويمكن

الميلاد)11(.

عنبريطانيةبعثةكشفت،العاصيعلىمندالبىتلحالياً)قيدشو(،قادشوفي

)نيقمادو(أددنيقماالملكإلىرسائلعنعبارةهيالى،المسماريةالرقمبعض

Niqmadu) Niqma-Adad)لاالتلمننسبياًصغيرةمساحةفيوذلكقيدشو،ملك

)12(.المقبرةأوالقريةتغطيها

اليمئالضفةعلىالواقعةحالياً(،)مسكنةاممارفيالفرنسيةالحفرياتأعطتوقد

لا،سوريةأرضأنالاعتقاد،علىجم!يداًالأسد،بحيرةمياه،الآنغمرتها،والى،للفرات

هنلك،عليهاعثرالىالمسماريةفالنصوص.المكتوبةالمعلوماتمنعظيماًقدراًتخبئتزال

العصرمنالأخيرةالفترةإلىوتعودوالحثية،والحوريةوالأكاديةبالسومريةكُتبت

إنقاذبالمستطاعيكنلم.م(.ق12القرنأوائلحئ14القرن)أواخرالمتأخرالبرونزي

مستوىارتفاعبسببإبلا،نصوصفيذكرهايردالى،المدينةلهذهالأقدمالأرشيفات

)13(.الموقعهذافيعملهمإيقافعلىالآثارعنالمنقبينأجبرالذي،البحيرةمياه

الأخرىالمصادرذكرمنلنابدلانفسها،سوريةمنالمكتوبةالمصادرذكربعد

كم003نحوبعدعلىالواقعقديماً(أتون)أخيتالعمارنةتلففى.المجاورةالمناطقمن
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جماتزودناالمكينية،الفترةخلال،الإيجىلمالعامعاتصالاتعنشواهدوتوجد

مينوية-قبرصيةنصوصيسمىماوجودوإنالفخار.وبخاصة،المكتشفةالماديةْالآثار

تجارية.علاقاتإلىبوضوحيشير،أوجاريتفي

موجزفتاريخيعر-2

سورية:فيومصرالحثيةالمملكةتدخل-أ

جرى،الحاكمتينالسلالتينبينالتزاوجعززهاالتي،وميتانيمصربينالمصالحةإن

سورية.كاليوفيالأعلىالفراتمنطقةفيالحثيةالعسكريةالنشاطاتلتجددنتيجة

حكمقبل،ومصرخاتيبيناتصالاتإلىيشيرخاتوشا،س!متأخرنصوهناك

يمهكنولا.الحديثةالحثيةللإمبراطوريةالحقيقىالمؤسسيعدالذي،مباشرةشوبيلواجموما

زمنياالأحداثترتيبفمشاكلأكيد.بشكلالعلاقةلهذهدقيقتاريخيتسلسلوضع

الذيالزمنيالتسلسلويعتمد،العمارنةرسائل!اتمدناالقي،الغنيةبالشواهدأيضاًمرتبط

النصوصر،الآن،أصبحتحال،أيةعلى.فقطالرسائلتلكمحتوىعلىيُقترحأنيمكن

سوريةتتارعنالأهمالمصادر،أوجاريتنصوصتكملهاالى،العمارنةورسائلالحثية

محلهالتحل،سوريةثهاليصتالميتانيةالسيطردفيهزالتالذيالوقتفي،السياسى

فيالأوتوصلتالتيومححرخاتيبينماالطويلةالحرببدأتعندماالحثية،السيطرة

عهدمنذأهميتهالعضالمصريةالنصوصرواستعادت..مق1275عامقادشمعركة

1912-9131)محبحورالفرعون Horemhebم(فقط.ق.

في،بصوريةيتعلقفيمامصر،منالهيروغليفيةالنقوشمعلوماتفيالنقصهذا

وهو،لسوريةمصريإهممالأنهعلىيُفسر،ألاّيجب،عشرةالثامنةالسلالةعهدأواخر

-Ribأدّا-رِببعثهاالتيالرسائلقراءةعندينشأانطباع Addaمصر.إلىجبيلأمير

عنصورةشكبدونتعطيفهي،الرسائلكمذهونزعةالأدبيالأسلوبمنالرغموعلى

المصادرمنغيرهامعوبالمقارنة،جبيلحاكمرآهكما،سوريةوسطفيالسياسيالوضع
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الحكمأنيبدو.سوريةتاريخلمعرفةقيماًمصدراًتعدفإنها،الفترةهذهمنالمكتوبة

شوبيلوليومافيهقررالذي،الوقتحئشكموضعيكنلم،سوريةجنوبيفيالمصري

تتبعكانتالى(،البقاع)فيAmkaأمكابلادإلىقواتهيرسلأن،خاتيملكالأول

سورية.فيالمصريالنفوذمنطقة

تجريكانتالىبالأحداث،رئيسبشكل،بسوريةالمتعلقة،العمارنةرسائلتهتم

الىالمنطقةتلكحمص،وسهول(جبيل)وبخاصةالساحليةالمدنبينالمحصورةالمنطقةفي

أموريسمىمنهاالشماليالجزءوكانمصر.ملوكاهتمامموضعدائماًكانت

Amurru)إمارةتشكل،المتأخرةالحثيةوالمعاهداتالعمارنةنصوصمنكلٌوتعكس،

والمصرية.الميتانيةالنفوذمنطقىبينماالواقعةالمنطقةهذهفيتماماًتقع

نآفيسيدينيخدمأنحاولالذيهـ،ط2نغاْعزيرولأموروحاكمأولكطن

هذانتائجقبولأوتصورفيهيمكنالذي،الوقتوفي.الحثيينوملكمصرفرعونواحد،

للتفاصيل،الزمىالترتيبفإن،والأوجاريتِةالحثيةالمصادرمن،أوضحبشكلالتطور

علىحدثتالىللتغييراتالرئيسةالمراحلفإنذلك،ومع.متعددة.كلشاكليصطدم

رسائلتعطي.الدقةمنبشيءإيجازهايمكنووسطها،سوريةلشمالالسياسيالمسرح

عهدخلالاسئمرالذممطالسياس!ة،المراكزتعددعنشواهد،الحثيةوالوثائقالعمارنة

لهاكانالئ،الاجتماعيةالصراعاتإلىأيضاً،العمارنةنصوصوتشير.الأجنبيةالسيطرة

بالخابيرودُعيمننشاطاتمعجزئياًارتبطتوالىأيضاً،السياسىالتاريخفيدورها

rip/baH،كانالوضعهذا.المسماريةالمصادرفيغالباًتُذكر،اجتماعيةطبقةوهي

مكانالحلوليحاولونللذينبالتأكيدمناسباًوكافي،ْجبيلرسائلإلىاستناداًالأسوأ

فإنعام،بشكلسوريةتطوربحثناوإذا.الساحليةالمنطقةفيالزعماءأوالمحليينالحكام

السنواتخلال،سوريةثهاليواحتلالالحثىالغزوهىتُذكر،أنيجبطنقطةأول

الحثيالتدخلقبل،سوريةفيالسياسيالوضعكان.الأولشوبيلوليوماحكممنالأضرِة

تتبعإحداهما،السياسىللنفوذمنطقتينإلىمقسمةسوريةكانت:التاليالشكلعلى
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بحدودمنفصلتينتكونالماللتين،المنطقتينهاتينداخلويوجدمصر.تتبعوالثانيةميتاني

المسرحعلىدوراًلعبواذاتياً،مستقلونزعماءأوالمحليينالحكاممنمجموعة،واضحة

الثجارة،فيوتنافسوا،والاقتصاديةالسياسيةاتجاهاتهمبشأناختلفواوقد.السياسي

ألأفيتأملكانتهناكثالثةقوةإن:القوليمكنوبالتالي.مناطقهمتوسيعفيورغبوا

السورية.المقاومةتتوحد/

المراكزوغئ،الزراعيةبالمنتجاتالسوريةالسهولغئكان،أخرىناحيةمن

وكانت.الأجنبيةالقوىقبلمنخاصاهتمامموضع،المتميزةالحرفيةبالأعمالالمدنية

معوالسوريةالرافديةالمراكزتربطالى،البحريةوالموانئالمهمةالقوافلطرقأيضاًهناك

المتوسط.البحرحوضفيالمكيىلمالعا

شوتارناوفاةبعد،العرشتوليحولخلافاتميتاني-حورىمملكةفينشأت

فرعونالثالثأمنحوتبمعاصرتوشراتاالملكقبلمن،الوقتلبعض،سويتوقد.الثاني

جهودهيركزأنتوشراتا،علىكانفقدوهكذا.التراعاتمنيخللمعهدهلكنمصر،

منهجومأيوكان،مملكتهقلبتشكلالى،الرافدينبلادأعاليفي،حكمهترطيدعلى

اأعضاءوبخاصة،حكمهعلىالساخطينالخارجينتحركإلىيؤديأن،يمكن،الخارج

المحلية.والأرستقراطيةالملكيةالأسرة

الرابعأمنحوتبتوليثمومن،الثالثأمنحوتبووفاةمرضفإنمصر،فيأما

فيالفرعونقوة،أضعفجديةداخليةصراعاتمعترافقالذي،الحكم)أخناتون(

الدعميعطوالم،المصريينالملوكأن،الانطباعالعمارنةرسائلوتعزز.الآسيويةمقاطعاته

سورية.فيلحكمهمالكافيالعسكري

المنطقةفيمكانتهقوىوبهذا،الأناضولفيبنجاحالأولشوبيلوليوماحارب

حملتهيدعمواأن،يمكنالذين،الحكاممعمعاهداتوأبرم.طوروسجبالثهالالواقعة

ذلك،بعد.ميتانيعلىالأولهجومهفيفشلأنهيبدو،إذالميتانية،المنطقةعلىالقادمة

أرتاتامامعتحالفاًفعقد،الداخليةالميتانيةالتراعاتمنسياسياًالاستفادةبإمكانهأصبح
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شوبيلوليوماغامر،الظروفهذهفيتوشراتا.عرشلتوليالمرلضArtatamaا!اني

نوخاشىحئتقدمواالحثيينأنجداً،المحتملمنويبدو،.سوريةثهالي،عربالاغارة

يشارشوبيلوليوما،بهاقامالىالواحد"،العاماحملة1يسمىماإن.حلبغربالواقعة

وازاوشاتيشوبيلوليومابيندلمعاهدةالتاريخيةالمقدمةوفيالعمارنةرسائلفيإليها

Shattiwazaإلىأولاًالحثىالجيشاتجهأيضاً.الأخرىالنصوصبعضوفي،ميتانيملك

أيةيخوضأنودون.الأعلىالفراتعلىالواقعةIshuwaإشووابلادإلى،الشرق

حلببلاداحتلحيث،السوريةالأراضيودخل،الغربيالجنوبباتجاهزحف،معركة

ملكإليهأرسله،للمساعدةبنداءالسوريةالشؤونفيتدخلهليوماشوبيلوبرروموكيش.

توبيخوتم.الحاكمهذامعاللاحقةالمعاهدةفيصراحةذلكويُذكرنيقمادو،أوجاريت

-Iturأدّوإتورمنكل Adduوأكىنوخاشىحاكمنيراريوأدّوموكيشحاكم

أرضومهاجمتهمالحثيينضدثورتهمبسببنياحاكمTeshup-Akiتيشوب

أوجارتجا،حاكمنيقمادوأمامهمثلألالاخ،فيشوبيلوليوماأقاموعندما.أوجاريت

يعتقدالىArahatأأراخاتيإلىجنوباًالحثيةالفرقسارتذلكبعد.معاهدةمعهوعقد

?Maryanuالماريانوفرقبتجميعنياحاكمأخوقامحيث،وقطنةنيابينتقعأنها

مدينةونُهبتأسرُهم،وتمهُزموا،المتحالفينهؤلاءأنغير.المحليالحماكممعقوةو!ل

أمورو،علىحاكمعزيروقامحمص،سهلإلىالحثيينوصولوبعد.الحثيينقبلمنقطنة

.(EA561-761)شوبيلوليومامع،بالاتصالالمصريللفرعونتابعاًرسمياًكونهمنالرغم

شارّيتاكيبهناكونصَّبوانوخاشى،بلادالحثيونأخضعذلكبعد

TakipsharriًأْلشارّوبشىخلفاًملكاSharrupsh،عوضاًأوقُتل،بأنهيُعتقدالذي

أبينابلادإلىالحثيونتقدم،أخرىمرة،الجنوبنحوزحفهموبعد.نيراريأدّوعن

قام،الوقتهذافي.دمشقواحةإلىأخيراًووصلواحمص،سهلجضوبالواقعة،Abكااْ

الحثى.الجيش.ممهاجمة!؟لماء،أولكاأيتاكاماوابنهShutatarraشوتاتاراقادشملك

حاكم.ممحاربةنيةلديهيكنلمأنهوازا،شاتيمعالمعاهدةمقدمةفيليوما،شوبيلويؤكد

يرغبلمو.لمصرتابعاًكانقادشملكأنلحقيقةنظرأًمعقولاً،هذاويبدو.قادش

124

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مملكةفيهكانتالذيالوقتفيمصر،معمفتوحةحربفيبالدخولالمغامرةفيالحثيون

الحثية.الفرقمؤخرةعندوتقع،قويةتزالام،ميتاني

لذلك،مكانهأيتاكاماابنهوإحلالالحاكمنفى،العدوانيةقادشأعمالعننتج

.(EA)162المصريالملكنظرفيخائناًالأخيرهذااعتُبِرَ

سورية.فيالمصريالنفوذلمنطقةالتابعةالأراضىمنالاقترابليوماشوبيلوتجنب

علىنصراًليوماشوبيلوأحرزأثهبمينا،بلادفيأي،سوريةجنوبيباتجاهزحفهمتابعةوبعد

شاتيمعاهدةمنالجزءهذانهايةفيمدونهووكما.وحلفائهAriwanaواناأريالملك

باستتناء،الآنالحثيينأيديفي(الحاليحمص)سهللبنانوثهالسوريةأصبحتوازا!

خاتي،بلادإلىليوماشوبيلووعاد.الفراتغربالميتانيةالقوةجسررأس،كركميش

سوريةْكاليقيMurmurigaمورموريغافيالقواتمنمفرزةتركأنبعد

حاكمفعزيرو.تقويةإلىوبحاجةضعيفاً،يزالما،سوريةفيالحثيينوضعكان

!راتهاماتونفىولائهلإظهارمصرإلىوسافرالمتكرر،المصريالبلاططلبلىأمورو

نصفيوثقناوإذاأمورو.إلىبعدفيماوعادول!(.)017,916لهجبيلحاكمأدأ

منطقةإلىحملةبإرسالالحثيةالتهديداتعلىردتمصرفإنليوما،شوبيلوامآثر"1

مورموريغا.منالحثيةالفرقبطردالميتانمِونقامبينماادش،ق

.-ت،وا،.كركميشعلىجهودهمركزوا،سوريةفيثانيةالحثيونظهروعندما

ههِص!تايىاالقائدأنويبدولشوبيلوليوما.كخصمكركميشمنملكأيالحثيةالمصادر

قائدينبقيادةالحثيةالقواتقامت،نفسهالوقتوفي.المدينةقلعةعنالدفاعنظمالذي

هذهأن،الواضحمن.الأوسطالبقاعفيأمكاأراضىبغزوشوبيلوليوماقوادمن

نأطكنهذا،الحثيينعملوأن،سوريةفيالمصرىالنفوذمنطقةتتبعكانت،الأراضى

بوقتذلكقبل،المصريالفرعونموتكانوربما.الفرعونمعمفتوحةحرباًيثير

إلىالمصرينلتقدمانتقاموكأنهيبدوالذي،الهجومعلىالمصريينشجعالذيهوقصير،
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التئ،الميتانيةالفرقأماليوما.لشوبيلوالولاءيمينأدىقدحاكمها،كانالى،قادش

.الفراتحئ-الانسحابعلىاجبرتفقدمورموريغا،فيالحثيةالحاميةضدعملت

(،المصريةالمنطقةضدالهجوم)وبعد،كركميشيحاصرليوماشوبيلوكانعندما

تحالفإقامةفيهاالملكةاقترحتحديثاً.المتوفىالفرعونأرملةمصر،رومنرسالةتلقى

اعترافاالاقتراحهذاكانشوبيلوليوما.أبناءأحدمنبزواجهايُدعَّم،وخاتيمصربين

علىالحثيونلعبهالذمم!للدور،جديدةآفاقاًيفتحأنويمكنالحثية،العسكريةبالقوة

القدىم.الأدفىالشرقفيالسياسىالمسرح

الطريقفيرسولهكانوبينما.عليهإثباتاًوطلبالعرضهذاليوماشوبيلوفوجئ

الحوري)الاسمPiyashأْااْبياشيليابنهونصَّبكركميشاحتلالفيليوماشوبيلونجح

ليومالشوبيلوآخرابنلحكمتخضع،حلبمملكةوكانتعليها.ملكاًكوشوخ(شارّي

عزيرو،المصريةالملكةاقتراحمعرفةأيضاًوربما،النجاحهذاجعل.Telipأْولولتيليبينوهو

معأبرمهاالىالتبعيةلمعاهدةمقدمةهذاوكانالاَخر،لسيدهولاءهيُظهرأموروحاكم

،أخرىمرةحمص،سهلثهالالواقعةالسوريةالمناطقأصبحتوهكذا،ليوما.شوبيلو

الحثى.السياسىالنفوذلمنطقةتابعتيناعتبارهمايمكنوقادشأموروحئ،الحثيينأيديفي

أدتالى،ميتانيمملكةقلبفيالحاكمةالسلالةأفرادبينالداخليةالصراعاتإن

الحثيق،جعلتالحثى،الملكإلىتوشراتا،المغدوربنShattiwazaوازاشاتيهربإلى

وشاتيكركميشملكبياشيليفمَام.ميتانيضدالعسكريلعملهمكمبرريستعملونها

وصهراً،ميتانيعلىملكاًوازاشاتيوأصبح،بنجاحالرافدينبلادكالباجتياحوازا

العظيم.الملكاتجاه.ممعاهدةمقيداًليوما،لشوبيلو

محتملحليفخسارةسوريةووسطثهالفيالمحليينللحكامبالنسبةذلككان

بشلمنذ،خاتيمعخفيةحرباًتخوضكانتالىمصر،إلاتبقَلمو.الحثيةالسيطرةضد

واستمرتفرعوناً.يصبحأنلهمقدراًكانالذيالحثىالأميرواغتيال،الزواجمشروع

حفيد،الثالثخاتوشيلىأبرمهاالى،السلاممعاهدةحئالمصرية-الحثيةالعداوةهذه
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لعداليوما،شوبيلوأدخل..ماق23وعاممصرفرعونالثايىرعمسيسمعليوما،شوبيلو

أوجاريت،ص!نصوصرتعكسهالذيالمراقمة،،نظامسوريةكاليفيالحثىالحكمتوطيد

علىسيداًالعظيمالحثىالملكأصبحأيضاً.اممارمنالوثائقبعضوكذلكخاتوشاومن

الحدوداعتمدت.القرنونصفالقرنيقاربماذلكودامالمنطقةهذهحكامكل

بدأت،عامةوبصورة.أموروملوكولاءعلىسوريةفيالحثيةالنفوذلمنطقةالجنوبية

وصل،يهـيبماسوريةداخلحمصسهلجنوبمامكانفيسوريةفيالمصريةالنفوذمنطقة

الأعلىالسيدبينالارتباطقام.الشمالباتجاهابعدمدىإلىالساحلعلىالمصريالنفوذ

العظيم،الملكمنمرسومشكلعلىتصاغ،شخصيةمعاهداتأساسعلىوالتابع

السوريينالحكاماليمينربطوقد.الخضوعيمينبتأدية،السوريالحاكمعليهيصادق

جميعها،يكنلمإن،الحالاتمنكثيروفي.خلفائهقبلمنيجددوكانالحثى،بالملك

فيالدولية"11الاتصالاتلغة،بالأكاديةتُكتب،ر!ية.ممعاهدةمرتبطاًالخضوعهذاكان

نسخةعنهافتوجد،أوجاريتمعالمعاهداتأما.الأعلىالسيدلغة،وبالحثية،سورية

لكنها،حقيقيةترجماتتكنلم،مختلفةللغاتوصلتناالتيالنصوصر،إنأيضاً.أوجاريتية

الشجي.المستوىعلىالمعامدةقراءةيمكنبحيثوالمخاطِب،للمخاطَبمجالاًتترك

المقدماتفيوبخاصةنفسها،للمعاهدةوالحثيةالأكاديةالنصوصبينالاختلافيلاحظ

إلىأدتاهـقي،السياسيةوالظروفالشركاء،بينالسابقةالعلاقاتتلخصالى،التاريخية

مقابلويعيد،،الحياةمدىبالولاءوعداًيتلقىالحثىالملككان.المعنيةالاتفاقيةعقد

العرشاعتلاءبشرعيةيعترفأو،عدائهبسببخصرهاالتي،السلطاتتابعهإلىذلك،

التابعالحاكمبحمايةيتعهدالحثي،الملكوكان.معهالإتفاقيةوقعالذي،الحاكمقبلمن

التابع،علىوكان.المعاهدةعليهاتنصالتي،للواجباتومؤدياًلهموالياًهذابقىطالماله،

الداخليين،والمتمردينالخارجيينالأعداءضدالأعلىلسيدهالعسكريالدعميقدمأن

ولاءهيُظهروأن،منتظمةجزيةيدفعوأن،المتآمرينيفضحوأن،الفارينيسلموأن

نأأيض!،،التابععلىويتوجب.الأعلىالسيدبلاطإلىشخصياًبجلبهاأواالدايابإرسال

صديقكاصديقي1:التاليةالمقولةيتبر!وأن،مستقلةخارجيةسياسةممارسةعنيكف
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تُجدد،كانتأنهاخلالمن،للمعاهداتالشخصيةالصفاتوتظهر".عدوكوعدوي

فيويُذكَر.آخربحاكماستبدالهأوالتابعموتحالفي،الشروطبعضبتغييروأحياناً،

التابع.يؤديهالذيوالقسم،الآلهةمنالشهودالمعاهدةنهاية

)نيقمادوأوجاريتمعالحثيونالملوكعقدهامعاهداتتوجد،بسوريةيتعلقفيما

c)تيتينوحاشىومعشاروما(،)تالميحلبومعونيقميبا(،الثاني (Tetteأموروومع

-Duppiتيشوبدوبي)عزيرو، Teshup?شينابينئBenteshina?شاوشجا-موا

Shaushga- Muwa)،الأكثرألسياسيةالوحداتممثلوالحثيينشركاءكان.تونيبومع

لعبتهالذي،الخاصالدورإنبصددها.تحنا!قيالفترةخلالالحثية،النفوذمنطقةفيأهمية

كانتوالى،سوريةفيوالمصريةالحثيةالنفوذمنطقئبينالحدودعلىالواقعةأمورو،

حكاممعالمعاهداتمنعددفييظهر،السوريالساحلإلىالمؤديةالتجارةطريقتراقب

وربما.فُقدتقد،أخرىتابعةمملكةمعأخرىمعاهداتأنافتراضمع،الإمارةهذه

تونيب(.)مثلالمسيطرةالقوةمعخاصةاتفاقاتالمدنأوالمناطقبعضأبرمت

ثهاليفيالحثيةالسيطرةلدوامكافياًالخضوعمعاهداتنظاميكنلمذلك،ومع

المحليةوالثوراتالمصريينمجاورةبسببضروريةالدائمةالمراقبةوكانت.سورية

جعلالذيالسببهوهذايكونوقد.وسوريةالحثيةالعاصمةبينالطويلةوالمسافات

أسبابأما.كركميشعلىملكاً،بياشيلىالمدعو،أبنائهأ-حدتنصيبيقررليوماشوبيلو

الأفضل،المركزيالموقعذاتحلبمنبدلاً،الفراتعلىالواقعةالمدينةهذهاختيار

لسلالةمقراًكركميشتكنلمفقط.تخمينهافيمكنالحثىالملكنائبلإقامةكمقر

المدبنةوكانت.محلىحاكممحليحلابياشيلى،فإنوهكذا،الوقتهذافيمحلية

وربما،الأخرىالمحصنةالمدنمنأطولمدة،الحثىالغزومقاومةاستطاعتبحيث،محصنة

التخلمعلىالعزمعُقدلذلك،الأخرىالمدنفيعليههومماأقوىهناالميتانيالنفوذكان

عبورأجلمنمناسب.مموقعتتمتع!هـكميشوكانت.الحثىالبلاطبوجودواستبدالهمنه

وحداتوجوددون)الأناضولوسطإلىالمؤديةالطريقوعلىمخاضة،طريقعنالفرات
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فيماالحثيونأنشأها،الىالعازلةالدولةوإلىالمجاورةميتانيوإلىبينهما(،داثمةسياسية

ومعظمها،أوجاريتمننصوصبوضوحليهااٍتشير،كركميشملوككفاءةإن

حاكمكان،العظيمللملككممثلليوما.لشوبيلوالأعظمالحفيدتيشوبإفيعهدمن

أوجاريتفقطليستخصالي،الشؤونفي،المقررةالسلطةيكونأو،يتدخلكركميمق

كركميش،تطورت.الحثيةالمصالحإلىبالإضافة،أخرىسوريةدولاًبلفقطنفسها

خاصةمعاهدةوعقدتتقريباً،مستقلةمملكةإلى،سوريةعلىالحثيةالسيطرةزمنخلال

في11كركميشابلاد1ذكريردوعندماول+شأ(.122)الثانيليوماشوبيلوالحثىالملكمع

لهذهمباشرةالمجاورةالمنطقةإلىيشيرلاهذافإنالميلاد،قبلعضرالثالثالقرننصوص

قبلمنتُراقبأوتتبعالى،سوريةكالفيالداخليةالمناطقجميعإلىبلفقطالمدينة

كركميش.ملوك

أيضاً،عيَّن،بلفقط،كركميشفيالمقيمناثبهعلىالأولشوبيلوليومايعتمدلم

لم،كركميشفيالحالهووكما.حلبعلىملكاًأ"أ)س!+ولولتيليبينوهولهآخرابنا

هذهفيمحليةحاكمةسلالةو،يبلىكما،سوريةثهاليلسهولالتقليديالمركزهذافييكن

،الأناضولفيتعليمهتلقىحثي،أميريحكمهاكمملكة،الآنحلب،وانتعشت.الفترة

وشارّوماHepat)خيباتوأسرته(Teshup)تيشوبالطقسلإلهكاهناًليصبح

Sharruma).مقركانتحلبلأن،سياسيةغاياتدونيكنلمهذاأنالمؤكدومن

سوريةثهاليفيليس،كبيرةبقدسيةيتمتعكانالذي،الطقسلإلهالمحلىالانموذجعبادة

المحتملمن.الحثيةللعاصمةالرحميةالعبادةفي،الأولخاتوشيلىعهدمنذ،ادخلبلفقط،

)سياسية(.عمليةمنهاأكثر)دينية(أيديولوجمِةالحثىحلبلملكالخاصةالمهمةتكونأن

المجالفيدوراًلعبتحلبْفإن،السياسيةالناحيةمنحلبعلىكركميشغطتواذا

.المجالهذافيسوريةفيالحثيةالقوةعلىالحفاظفيوساهمت،الديني
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والممالكالمعاهداتجان!إلى،سوريةفيالحثىالنفوذمنطقةإدارةفياستخدم

حكامالمدنلبعضكانأنهويظهر.كركميشملكأوالعظيمالملكسعاة،التابعة

منهأكثرإتحادي،مظهرٌللإدارةكانعامةبصورة.الأقلعلى،مؤقتةلفترةولو،حثيون

الحثيةالنفوذمناطقكانتنفسها.الأناضولفيالمطبقالحكملنظامامتداداًوكاندمجياً،

دويلاتإلىمقسمة،المصريينومعاصريهليوماشوبيلوعهدخلال،سوريةفيرالمصرية

رأسعلىمنافسيهبينالأولأحياناً،،يكونوالي"،11أواملك"1قبلمنتُحكم،متعددة

المدينة.مجلس

الواقعةوالمنطقةالفراتواديفيمناطقكركميشكلتفقد،الشمالمننبدأ

تحتالشماليةسوريةسهولكانتحينفي?(Ashtataأشتاتاأرض)أياممارحول

العمق)سهلشرقالواقعةالمنطقةمنوأجزاءالعاصيمصبمنطقةأما.حلبسيطرة

مضالجنوبإلى.ألالاخوعاصمتهاموكيشمملكةتتبعفكانت(،الأسفلالعاصىووادي

المناطقمنوأجزاءالساحليةالسهولتشملالتي،أوجاريتأراضىتقعكانتموكيش

فإن،أوجاريتمملكةمنجزءاًكانت?Siyannuسيانوأنوبماخلفها،الواقعةالجبلية

الحالية.طوروسمنطقةفيمامكانفيأموروتحدكانتالمملكةهذه

أفاميا)حولونيانوخاشىبلادتقعكانت،العاصيواديمنالشرقوإلى

أهميةلهاتعدفلم،سوريةفيرئيسيةسياسيةقوةمايوماًكانتالى،قطنةأما(.اللاحقة

مصيرواتسم.نوخاشىمنطقةمنجزءاًشكلتأنهاويبدوليوما،شوبيلوحملاتبعد

مستقلة.سياسيةوحدةقادشبقيتبينما،بالغموضالحثيالاحتلالبعيدتونيب

المنطقةعلىوسيطرت،كمملكة(خلفهالواقعةوالمناطقعكار)سهلأمورووتطورت

العظميين.القوتينبينماالفاصلةالحدودية

حكاميحكمهاكانالى،المدنيةالمراكزمنعدداًفإن،المصريةالنفوذمنطقةفيأما

جوبلابينهاومن،العمارنةرسائلطريقعنخاصبشكلعُرفت،ولاةأو

Gublaبيروتاو()جبيلBerutaوصيدونا()بيروبdunaْوسورِّي)صيدا(3اSurri
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بوصرونامثلحورانمدنوبعضمشق())Dimasط4أوديمشقي)صور(

Busruna(.)بصرى

ن!ا!اهدةإبرامحئالحثيالاح!لمنالمسمتهدةالفترةخلال،سوريةتاريخيتميز

الخفىبالصراعرئيسىبشكلبتأثره.م،ق9125عامالثانيررعمسيسالثانيخاتوشيلى

منطقةباتجاهالآشوريوالضغطآشورنفوذتناميأصبحذلك،بعد.العظميينالقوتينبين

فيالملكنوابكانالمرحلتينكلتاخلال.السياسىالوضعفيهاماًعاملاًالفرات

في،جذريبشكلالوضعتغيرحئسوريةفيالحثيةالنفوذمنطقةيراقبون،كركميش

الميلاد.قبلعشرالثافيالقرنبداية

قصو،بوقتوفاتهبعدأو،aليوشوبيلوحكممنالأخيرةالسنواتخلالقامت

أبطالها،وقادشنوخاشىأهاليوكان.الحثيةالسيادةضدسوريةمنأجزاءبعضفيثورة

0132)نحوالثانيةالسنةفيالثانيمورشيلىحولياتتذكرمصر.يظهر،كما،وتدعمهم

التقدممنكركميشلحمايةمهمةفي،سوريةإلىحثيقاثدإرسالعهدهمن.م(ق

نأحقيقةومن،سوريةفيالوضعمنيستفيدواأنحاولوا،الآشوريينأنيبدو.الآشوري

طكذكرويرد.الأولىحكمهسنواتخلالبالأناضولمرتبطاًكان،الثانيمورشيلى

الذي،نوخاشي)ملك؟(رجل"أعاد""عندماالسابعةالسنةفي،أخرىمرةكركمي!،

11.العظيمالملكإلىإرسالهمنبدلاًموطنهإلىأسيراً،أخذهقدالحثي،الجيشكان

الذى،أوجاريتملكمعتحاف!إقامةاقترح،سوريةفيالثورةجاحكبحوبغية

ألغىفقد،س!+tس!تيىالمدعونوخاشىملكأما.الأقلعلىدياUً،الثورةيدعمكان

وأن،سيساعدهالمصريالجيشأنمنهظناً.(CHT)53ليوماشوبيلومعمعاهدته

.هناكالحثيةالقواتيقيدسوف،الأوسطالفراتمنطقةمنبالقرب،الآشوريالوجود

مصر،فيهكانتالذي،الوقتفبحدثقدهذاأنويبدوفشل.المصريالهجوملكن

عهدمن.م(ق1213)نحوالتاسعةالسنةفيءمحبحرربقيادةسوريةفينشاطاتهاتجدد

كركميش.فيللملكنائبأولكوشوخ()شاريبياشيلى،توفيالثانيمورشيلى
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إلىالقوادأحدبقيادةحثىجيشوارسلجديد،منسوريةفيالثورةواستعرت

وأعلن،وقتلهAitakkamaأيتاكاماوالدهعلىنيقمادوالأميرثارقادشوفي.نوخاشي

لمفإنهابأمورو،يتعلقفيماأمانفسها.المدينةالحثيةالفرقواحتلتللحثيين،خضوعه

الملوكمعاللاحقةأمورومعاهداتأظهرتهماوهذاللحثيين،المعاديالتحالفإلىتنضم

مورشيلىجعلماإنمصر.معطيبةعلاقاتأموروأقامت،نفسهالوقتوفي.الحثيين

إلىوصلالذيالجديد،الآشوريالهجومهو،السوريةالشوونفيشخصياًيتدخل،الثاني

فيالحثيةالقوةتدعيم،الآنالضروريمن،وبات.كركميشأرضمنالشرقيةالأجزاء

واديإلىالثانيمورشيليزحف.كركميشفيللملكجديدنائبوتعيين،المنطقةهذه

فيهاوضع،قلعةليكون،المكانوحصِّناممار(.)حولأشتاتاأرضإلىووصل،الفرات

بلادترتيبوأعاد.قادشحاكمنيقمادومنالشخصيالولاءوتلقىحثية،حامية

مطابقاًالحاكمهذايكونربماعليها.ملكاًكوشوخشارّيبنشارّومابتعيينهكركميش

الأسطوانيخاتمهاكتُشفالذي?Shahurunuwaشاخورونوواالمدعوالمعروفللملك

جُددت،معاهدةوعقدتيليبينو،والدهشارّوماتالمىخلفحلب،وفي)مسكنة(.اممارفي

CTH)75الثانيموواتاليقبلمنبعدفيما MuwattalliII).معالعلاقاتونُظمت

أرضفصلبعدوذلك.جديدةمعاهدةطريقعننيقمادوالجديدوحاكمهاأوجاريت

حدَّدها.قدالأولشوبيلوليوماكان،الىموكيشمعالشماليةالحدودوتأم!يدسيانو

-Duppiتيشوبدوبيمعأيضاًجديدةاتفاقيةوأبرمت Teshupأمصروحاكم(CTH

فيالحثيالحكميكونوهكذا.(CTH)94عزيرومعاهدةعلىالنصاعتمدحيث62(،

جديد.منتعزيزهأعيدقد،سوريةثهالي

فيأخرىعسكريةنشاطاتأيةإلىالإشارةعنالحثيةالمصادرتصمتوبينما

الهيروغليفيةالنقوش!تشير،الثانيورعمسيسالثانيموواتاليبينالمعركةقبل،سورية

9127الأولسيىالفرعونحملاتإلىالمصرية - )sj9128 Seti Iآشية.في.م(ق
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نصبويشيروقادش،أموروومنطقةعكارسهلعلىجهودهالأولسيىركز

تلفياكتشفالأوللسيىآخرنصبوهناك.قادشمدينةإلىوصولهإلىهناكأقامه

هجومهتُظهروهي،الكرنكفيالعسكريةالأولسييمآثرولقشت.حورانفيشهاب

وتذكر.الفرعوناًوامرعلىبناءًلبنانزعماءقبلمنالغاباتأشجاروقطعقادشعلى

المنطقةوفيووسطهاسوريةجنوبيفيتقع،جغرافيةأ!اءالطبوغرافيةالأولسيىقوائم

تهدفكانتربما،متعددةحملاتإلىالمصورةوالسجلاتالنقوشهذهتشير.الساحلية

الفرعونلسلطةوقادشأموروولاءتجديدكان.المنطقةهذهفيالمصرىالنفوذتقويةإلى

التاريخيةبالنظرةمرتبطاًالتغييرهذايكونقد.العسكريةالأولسيىجهودنتائجأهممن

مصرطرفإلىأموروعودةإلىتشيرالى،Shaushgamuwaشاوشغامووالمعاهدة

بينتيشيناالأثناء،هذهفيأمورو،ملككان.الثانيموواتاليالحثىالملكعهدخلال

قادهاالىالمصريةالعسكريةالنشاطاتجراءمنلضغوطخضعلذي?tBenteshولا4ْ

،الأولسيىعهدمننافرنحتهناك.الثانيرعمسيسالشابالفرعونأوالأولسيى

الحثيةالفرقبينمباشرةمواجهةعلىآخردليليوجدلاولكنالحثيين،معمعركةيُظهر

محتملاً.يبدوالمصريالتقدمعلى،الأقلعلىالحثى،الملكنائبفعلردأنمع،والمصرية

الصراعبلغ.م(،ق1212-)9127الثانيرعمسيسحكممنالأولىالسنواتوخلال

.م(.ق127)5قادشمعركةفيذروته،سوريةوسطعلىتركزالذيالحثى،المصري

إلىالسوريالساحل.ممحاذاةوسار،جيشهالثانيرعمسيسقاد،الرابعةحكمهسنةففى

لاأنهوبما.الخامسةحكمهسنةفي،المنطقةهذهفي،أخرىمرة،وظهرأمورو.بلاد

أمورو،أنعلىهنايدلفقد،المصريةالعملياتلهذهأموروم!قاومةعلىدليليوجد

للقوةتحدياًكانتأمورو،منطقةفيالمصريالوجودإن.مصرمعذلكقبلاتفاقاًأبرمت

لذلك.سوريةكاليفيالحثيةالمملكةأتباعوولاءلإخلاصواختباراً،سوريةفيالحثية

منقواتإليهانضصتقوي،جيشيرافقهسوريةإلىالثانيموواتاليالحثىالملكجاء

ذإوقلدش،وأوجاريتونوخاشىوحلبكركممِشمثلللحثيينالتابعةالسوريةالممالك
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بينهممن،آخرونسوريونأمراءآَيدبينما.أخرى.مرةولاءهغيرَّقادشحاكمأن

.المصريالفرعونأمورو،حاكمبينتيشينا

المتعلقةالطبوغرافيةوالمسائلالمعركةومجرياتقادشإلىالمصريالجيشزحفإن

كلعنالإجابةالباحثونيستطعلملكنكبير،بشكلسابقاًدراستهاتمت،بالموضوع

كانوافالحثيون،لسوريةبالنسبةحاسمةالمعركةنتائج.وكانتالآنحئالم!روحةالأسثلة

حاكمبينتيشيناواقصى،دمشقكاليالواقعةأUbeأوبيبلادحئالتقدمعلىقادرين

الىقادش!،وبقيت.Shapilاْشابيلىيدعىشخصبهواستبدل،العرشعنأمورو

الحثيينأنيظهروهكذا.الحثيةالسيادةتحت،المعركةخلالالحثىالجانبفيوقفت

رعمسيسأصبحاللاحقةالسنواتوفي.المصريالجيشمعالصدامهذامنفوائدكسبوا

جغرافية،أ!اءتذكرالتي،النقوشتتبعنافإذا.سوريةفي،أخرىمرةنشيطاً،الثاني

نأالجائزفمن،الكرنكفيأمونمعبدمنالأولىالبوابةعلىلبارزةالنقوشروتفسير

نقشوهناك.حكمهمنالثامنةالسنةفيأمورومنطقةإلىجاءقد،رعمسيسيكون

حكممنالعاشرةالسنةعلىويؤرخ،بيروتثهالالكلبنهرعند،صخرةعلىمحفور

إلىشك،بلاتعود،كانتالئ،المنطقةهذهإلىالفرعونزيارةإلىيشير،رعمسيس

السنةفيخاتيمعو"الأخوة"السلاممعاهدةوابرمت.سوريةفيالمصريةالنفوذمنطقة

الثالثخاتوشيلىوكان.م(.ف9125)نحوالثانيرعمسيسعهدمنوالعشرينالحادية

)أورخيالثالثمورشيلىأخيهابنخلعبعدالعرشاعتلىالذي،الحثىالشريك

وصلنا،فضىلوحعلى،الأصلىالنصوهو،للمعاهدةالأكاديالنصكُتبتيشوب(.

نُصبعلىللنصالمصريةالترجمةنُقشتحينفيخاتوشا،الحثيةالعاصمةمحفوظاتمن

،مراسلاتالمعاهدةوتبع(.رعمسيس)مدينةRamesseumالرمسيوموفيالكرنكفي

بينبزيجاتذلكوتعزز،زوجاتهمبينأيضاًبلفقط،الملكيينالشركاءبينفقطليس

والخامسةوالأربعينوالثلاثينالرابعة:الأعوامخلالرُتبت،الحاكمتينالسلالتينأبناء

رعمسيس.حكممنوالأربعين
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المتبادلالوعديحددهاأنوجبالئ،المستقبليةبالعلاقاتالمعاهدةمحتوىيتعلق

والمتمردين،الأعداءضدوالمساعدة،للعرشالشرعىالاعتلاءوضمانالاعتداء،بعدم

الحثيةالسلطةتقوية،لسوريةبالنسبةهذايعىبعد.فيماعنهموالعفوالفارينوتسليم

.ثورةبأيةالقيامعندآخرجانبمندعمعلىالعثورفيالأملوتلاشيفيهاوالمصرية

حالفيأنهعلىتنصإذمباشر،بشكلسوريةإلىتشير،المعاهدةمنواحدةفقرةوهناك

بينيتشيناعلىيجبأمورو،فيملجأعلىوحصولهامصر،مناقرية"1أو"كبير"هروب

إلىيسلمهمأن(الثالثخاتوشيلىيدعلىالعرلقإلمطاعيد)الذيأموروملك

د!أمورو،تكونأنالمحتما!من.رعمسيسإلىيسلمهمأنبدورهعليهالذيخاتوشيلى،

للحثيين،تابعاًبينيتشيناكان.الحثىالجانبقبلمن،المعاهدةمنالبابلىالنصفيأدرجت

مصر.معوثيقبشكلوترتبط،سوريةفيالمصريالنفوذلمنطقةمحاذيةمنطقةويحكم

كانتالى،المهمةالمنطقةلهذهالوحيدالسيدأنهالحثيالملكادعاءالمعاهدةأكدتلذلك

يبدو،كما،للمعاهدةالسياسيةالخلفيةكانتومصر.خاتيبينللتراعالرئيسىالسبب

يعززأنيمكنفإنههذا،صحفإن.الفراتحئنفوذهامدتالىآشور،قوةتنامى

كمامصر،معالمصالحةباتجاهخطوةأولخطواالذينهمالحثيين،إن:القائلالافتراض

يتعلقالذي،"الزواجأنصب1بيسمىوماالبابلى،للنصالمصريةالترجمةذلكإلىتشير

والثلاثين،الرابعةحكمهسنةفي،الستفيالطاعنرعمسيسحريمإلىحثيةأميرةبإرسال

ومصر.خاتيبين"و"الأخوةالسلاملتقويةوذلك

عشرالثايئالقرنوحتىعشرالخامسالقرنمنالسوريةالممالك-ل!

الميلاد:قبل

التطورفيأيضاً،هاماًعاملاًسوريةعلىوتأثيراتهاالمصريةالحثيةالعلاقاتكانت

وحددت،المختلفةالسياسيةالوحداتتاريخفية:قوأثرتفقد.المنطقةهذهفيالسياسى

تعددكان.الدوليةالدبلوماسيةفيوانخراطهاالسياسيةوتوجهاتهاالمحليةالسلالاتتعاقب

القوىسيطرةخلالذلكواستمر.طويلةلفترة،سوريةلتاريخمميزةحمةالسياسيةالمراكز
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وتزودنا.سوريةفيسلطتهاعلىللحفاظذلكتحبذبالتاعنهيد،،كانتالى،الأجنبية

أوضاععن.ممعلوماتليس،وخاتيكمصرالمسيطرةالقوىهذهعن،المكتوبةالمصادر

السوريةالأرشيفاتفيالمكتوبةللشواهدأساسيزمىبإطاربلفقط،الداخليةسورية

ايضاً.

كانتالى،سوريةمنوالوسطىالشماليةالأجزاءعلىخاصبشكلهذاينطبق

لذلك.كركميشفيالمقيمالحثىالملكنائبعليهاويشرفالحثية،المنطقةإلىتنتمى

نظراً،كركميشمنسوريةفيالسياسيةللتطوراتالمختصرالتاريخيالعرضيبدأأنيجب

وتعد.الداخليةالأحداثإلىبالاضافة،سوريةثهاليعلىالسياسيةملوكهالسيطرة

أداة.مق0118-0135بينماالفترةشواهدفي،كركميشفيالحاكمةالسلالة

.الأخرىالسوريةالإماراتفيتجرىكافتالىالأحداثلربطكرونولوجية

الرئيسيةالشمالممالك،-

كركميش:-ا

دوراًووسطهاسوريةكاليعلىالميتانيةالسيطرةفترةخلال،كركميشلعبت

ماوهذا،الآنحئالمتوفرةالمصادرفيمحليينحكامأحماءتُذكرفلم.الحكاممعاقلكأحد

وعندما.الميتانيالملكقبلمنمباشرةتُحكمكانتكركميشأنالافتراضعلىيبعث

مدة،كركميشقاومتهم،الأولليوماشوبيلوعهدخلال،سوريةثهالالحثيونغزا

احترامتمحينوفيحصار.بعدعليهاالاستيلاءوتمآخر،سوريمركزأىمنأطرل

سكانهامن0333نحووهُحِّر،لهبتالسفلىالمدينةف!ن،باذىتمسلمو،القلعةفيالمعابد

.الأناضولمنأناسبعد،فيما،محلهمحلوربماخاتوشا،إلى

علىملكأكوشوخ(شارِّىالحورى)الاسمبياشيليأبنائهأحدليوماشوبيلوعين

،المصرىالفرعونوفاةتلتالىالسنةخلالحدث،قدهذا،أنالمحتملومن.كركميش

ملكيوزواجبينهماتحالفإقامةفيهاتقترحليوما،شوبيلرإلىرسالةأرملتهكتبتالذي

حكممنالتاسعةالسنةخلالكوشوخ،شارِّيتوفيالعطم.الملكأبناءأحدوبينبينها
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خلال،كركميشعلىحاكماًكانأنهله،ويُشهد.م(.ق1313)نحوالثانيمورشيلى

Arnuwandaالثانيأرنووانداعهدوخلالليوما،شوبيلوعهدمنالأخيرةالسنوات

نحوتقاربفترةأي،الثانيمورشيلىعهدمنالأولىالتسعالسنواتوخلالالقصير،

أوجاريتملكالثانيولنيقمادوميتانيملكوازالشاتيمعاصراًكانعاماً.عشرالخمسة

آخرينحكاممعمباشرغيربضكلويُربط.نوخاشيملك.لتيىحلبملكولتيليبينو

وهيليوما،شوبيلومعاتفاقيةعلىقاثماًكوشوخشارِّيوضعكأن.أجنبيةبلدانفي

شارّىِأصبح.الثانيومورشيليأرنوواندابعد،فيمااعتمدها،وقد.رسميةمعاهدةليست

الأقل،علىوحكصت،،العظامالملوكإلىبنسبهاتعودحثية،سلالةموسسكوشوخ

الميلاد.قبلعشرانيالثاالقرنبدايةحئ،أجيالحمسة

مهمتهكانتذكرها.منلابدكوشوخ،شارِّىعهدمنالأحداثبعضهناك

وبالتالي،العسكريةالحملةدعموقد.ميتانيفتحليوماشوبيلووالدهبهاكلفهالى،الأولى

شوبيلوإلىهربالذيتوشراتا،القتيلالميتانيالملكبنوازاشاقيالشرعيةصفةأعطاها

انضصتربماحثياً،جيشاًفقادحثىعسكريكقائدكوشوخشارّيتصرفوقدليوما.

لخايَىتابعةدولةإلىميتانيتحويلالحملةنتيجةتكنلم)وسورية؟(.ميتانيةفرقإليه

لتشملكركميقمنطقةتوسيعبلفقط،العطمالحثيالملكمعومعاهدةبقسمومقيدة

شاتيبينللسعاةالرحميغيرالتبادلمسألةإنأيضاً.الفراتشرقالواقعةأشتاتابلادمدن

الى،المدينةفيالحثىالملكناثبمكانةإلىتشير)كركميش(،بياشيلي""مدينةووازا

.كافٍبشكلبعدتتعززلموالىفيها،يقيم

التابعينثورةهما:مشكلتان،اللاحقةالسنواتفيكوشوخ،شارِّيواجهت

.ممشاكلمنشغلاًكانالعظيمالملكأنوبما.الفراتباتجاهالآشوريوالتوسعالسوريين

يأ،الفترةهذهمننصهناك.كركميشفينائبهعلىيعتمدأنعليهكان،الأناضول

كفاءةيثبت،الثانيمورشيليعهدمنالأولىوالسنواتالقصير،أرنووانداعهدمن

أممط"،العالياللمكان1حكمهمبخصوصولورثتهلنفسهضمانةويعطيهكوشوخ،شارى
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آحيهاامرالعظيبمللمل!المعاهدةهذد.Tuhkantاْ.توخانتيولقبكركميش!،عرلق

لذلكالسياسيةالأرضيةضدأنهاعلىإليهايُنظرأن،يجبكوشوخ،شارِّيالعزيز"

نوخاشي،وتورةالرافدينبلادأعاليفيالآشوريةالعسكريةالنشاطاتوبخاصةالعصر،

الحثىالقائدارسل،الثانيمورشيلىعهدس!الثانيةالسنةخلال.مصردعمتهاالتي

المتعلتمةالمصادروتشير.آشوريهجومضدشوخكوِشارِّيلدعمNuwanzaنووانزا

حمعلةإلىححذاويشير.الفراتعندالعدواااسيواجه1الحثىالقائدأنحقيقةإلىبذلك

منطُلب،الثانيمورشيلىعهدمنالثالتةالسنةوفيالنهر.هذاباتجاهللآشوريينناجحة

ويدل.الأناضولفيالعظيمالملكأنابساعدذلك،علىقادراًوكانكركميشر،ملك

وفي.الوقتلبعض،الأقلعلى،آنذاكتا،شىقد،المباشرالاَشوريا-فطرأنعلىهذا،

أنهص!الرغمعلى،ثانيةنوخاشيأميرتيتيثار،الثانيمورشيلىعهدمنالسابعةالسنة

الحصوليأملكان،لأنه(.ربماالأول)شوبيلوليوماالعظيمالملكمعبقسممرتبطاًكان

مصريةعسكريةنشاطاتبدأ،محبحورالجديدالفرعونلأنله،مصريدعمعلى

معتحالفاًكركميش!ملكفيهاقترحالذيالوقتفيذلكحدث.وربماسوريةفيجديدة

حاكمتيىيهاجمأن،أوجاريتملكمنوطُلب.أوجاريتملكالثانينيقمادو

الفرقساندت.الأطرافأحدمعحربفيالدخولإلىنوخاشىيضطربحيثنوخاشي،

تورهَفإنيبدو،،كماكركميشر.فيالملكنائ!Kantuzzاْااْكانتوزيلىبقيادةالحثية

العامفيآخرعدوضديحاربكوشوح،شارينجدلأننا،بسهولةقُمعتنوخاشئملك

فيذكرهيردالذيهوكوشو!،شاريكانإذاماالمؤكد،غيرمنيزال!لاأنهإلا.نفسه

-DuppiتيشوبدوبيمعالاتفاقيةوفيBargaبرجاتحكيم Teshupأمورو،حاكم

لكركميشى.كملك

فيوذلك،الثانيمورشيلىحكممنالتاسعةالسنةفيكوشوخشاريوفاةحدثت

.Hepatخيباتالإلهةبعيديحتفلكأنحيث4Kummanniكومافيفيإقاشهأثناء

نوخاشيخاص،بشكلىفيها،اشتركت،سوريةفيجديدةثورةالحادثةهذهأثارت

تطلبكركميشر.منبالقربالفراتحبهةعلىآشوريهجوممعوتزامنتوقادش،
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لخليفةرحمىتقدىمعنهنتج،الثانيمورشيلىقبلمنشسخصياًتدخلأالخطيرالوضعهذا

كركميش.عرشلتوليكوشو!شاري

!معروفهوكما،كوشوخشاريابنهو:كا!ث!ولوللماأول"4"3شاخورولووا.

خلف،تيشوبإنيخليفتهأختامومن)مسكنة(،اممارفياكتُشفالذي،خاتمهنقشر

جديدكملكيُذكرالذيهـشارومَّا،مطابقفإنهيبدووكما.للملككنائبوالده

المطابقةكانتفإذا.التاسعةحكمهسنةخلال،الثانيمورشيليعيّنهلكركميش،

حدثتفقد،وفاتهأما.نفسهالعامفيحكمهبدأقديكونشاخورونووافإن،صحيحة

الثالثخاتوشيلىأوتيشوب()أورخيالثالثمورشيليأوالثانيموواتاليعهدخلال

ويربطه.السنينمنعقدينمنأكثردامقدحكمهيكونوهكذا(.الأولى)السنوات

ونفصه،العامفيالثانيمورشسيلىعينهالذي،حلبملكشاروماتالميمعمباشرتزامن

المناطقعلى،نفسهالوقتفيللملكنائباًكأبيهشاخورونوواكان.أشهربعدةبعدهربما

اتسعتوقدبرجا.تحكيمفيإليهاشيرالذينفسههووربماللحثيين،التابعةالسورية

فمناطقشاخورونووا.عهدفيكركميشملكقبلمنمباشرةتحكمكاتالىالمنطقة

الملكنائحاإلىحُوِّلت،لأوجاريترحمياًتتبعكا!االى،الساحليةوأوشناتوسيانو

لملكخادماً)وأوشناتو؟(سيانوملكأنتيعبديوأصبح.الثانيمورشيلىقبلمن،الحثى

أمورو.حدودإلىتوسعهماووصل،أوجاريتجنوبالمنطقتانتلكوتقع.كركميش

مملكةمنجزءاًالاَنأصبحتأوجاريتثهالالواقعةموكيشأنأيضاً،ويبدو،

غناهابسببللحثيينبالنسبةالأهم!يةمنغايةعلىكانتالتيأوجارسا،أما.كركميش

لملكمباشرةتتبع.ممناطقامطوقهَ"1الشكلبهذافغدت،التجاريةوعلاقاتهاالاقتصادي

كركميش.

الثانيموواتاليحكمفترةكلغطىشاخورونوواحكمأن،المعلوممنأنهوبما

العظيمالملكبقواتالعسكريةقواتهألحقالذي،نفسههوأنه،المحتملفمن،خاتيملك

أيضاً،نفسههوأنه،المحتملومن.م(.ق1275)الثانيرعمسيسضدقادش!معركةفي
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كركميشرصالقربإلىوصلالديالجديد،الآشوريالهجوممواجهةعليهكانالذى

قدالطردين،لينالفاصلةالميتانيةالدويلةكانتفإذا.الأولنيرارفيأددعهدخلال

المؤكدفمنالآشوريينبأيديالفراتشرقالواقعةكركميشمناطقوسقطت،أزيلت

ومصر.خاتيبينالتوفيقفيوأسهم،سوريةفيالحثىالحكمعلىخطراًشكلذلكأن

لكركميش.تيضوبإنيحكمفترةفيوضعتقدالمعاهدةخاتمةتكونأنويجب

،كافٍبشكل،حكمهوثقالذي،كركميشفيالملكنائبهو:تيضوبإني.

فليست،أبيهلعرلقخلافتهسنةأماوخاتوشا.أوجاريتمنالمكتوبةالمصادربوساطة

الثالثمورش!لىمعيربطهأنمباشر،يمكن،تزامن،الآنحئيوجد،ولاتماماً.واضحة

معاصراًكانأنهعلىتبرهنأن،يمكنالى،النصوصتزالولاتيشوب(،)أورخي

الكرونولوجية،الحججإنمصدرها.تاريخجهةمن،المناقشةقيدالثالثلخاتوشيلى

آخرملكإدخالإمكانيةوعدم،الطويلةشاخورونوواحكمبفترةيتعلقفيما،وبخاصة

تولىتيشوبإنيأن،الافتراضترجح،تيشوبإتيوابنهشاخورونووابينلكركميش

تيشوب،إنيوحكم.عظيمكملكخاتوشيلى،عهدمنالأولىالسنواتخلال،العرش

الىcKuruntaكورونتامعاهدةشهودأحدوكان،الرابعتوتخالياعهدخلالأيضاً،

ا!انيعميشتمرومعالمباشرالتزامنيربطه.البرونزمنلوحعلىمنقوشةوصلتنا

ومعأمورو،حاكميوشاوشغاموابينيتشيناومع،أوجاريتملكAmmistaلهاللأ،ا11

ومعشيخا،نهربلادحاكمMashduriمشلىرويومعسيانو،حاكمShapiliشابيلي

.MiraميراحاكمAlantalliألانتالي

سورية.فيالقائدة،السياسيةالقوة،تيشوبإنيعهدخلالكركميث!،كانت

وأبه،الخاصةالواسعةلمنطقتهكحاكميتصرفكانالذيكركميق،ملكوكان

البلدانكلمباشر،غيرأومباشربشكليراقب،سوريةفيالحثيالملكعنكنائب

إياهمنحهالذممط"العظيمالملك11لقبفيهذاانعكسوربماحمص.سهلكالالواقعة

الميلاد،قبلعشرالثالثالقرنلأواخرالعاثدة،المصريةالنقوشوتسمي.الرابعتوتخاليا
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سورية.منالحثىالجزءعلىكركميش!سيادةيؤكدمماا،ا!ميشكر"أرضسوريةثهالي

منرسالةوهناك.الآشورىالتوسعلمواجهةأيضاً،ضروريةكركميشقوةكانت

أناسقبلمنكركمي!ف!،منطقةنهبتذكرآشورملكإلىموجهة)؟(الثالثخاتوشيلي

منجزءاًكانتوالى،كركميششرق!كالتقعكانتربماالى،لا+3اraْتوريرامن

منطقةإلىالناجحة-ملتهإلىالأولنيراريأددالآشورمم!الملكويشير.خانيجالبات

عهدفيأوشاخورونووا،عهدمنالأخيرةالسنواتخلالهذا،جرىوربما.كركميش

الأولشلمنصرتقدمللحثيين،ثانيةخانيجالباتخضعتعندما،فترةبعد.تيشوبإني

1234 - (1263 3 halmaneser Iلهرحئبنجاحالقصير(التأريخحسب.مق

دائم.بشكلالاَشوريةالنفوذمنطقةمنجزءاًخانيجالبات/ميتانيوأصبحت.الفرات

الرسالةخلفيةهذاويكونمباشر.بشكللوجهوجهاًوكركميشآشورمنكلووقفت

الأميروهذا.Heshniخيشىالأميرإلىخاتيملكأل!سلهاالىكاه!(،5

خاتيبينالمعاهدةفيكشاهدتيشوبإنيمعيظهرالذينفسهالشخصبالتأكيد،هو،

-Teshupاْتيشوبوأولمي(الثالثخاتوشيلييحكمهاكان)الى Ulmتَرخونتاشاحاكم

Tarhuntasha.لصالحالهباتيسمىفيما،أخرىمرةتيشوب،إنيويُذكر

منآخرينكباررجالمعالسواءعلىكشاهدوذلك،الرعاةزعيمشاخورونووا،

الحثية.الإدارة

إنليلكدثهانالبابليالملكإلىالثالثخاتوشيليمنبالأكادية،رسالةوهناك

تجار.معبالارتباطوذلكتيشوب(إنيأو)شاخورونوواكركميشملكتذكر،الثاني

الىالمنطقةوتجتازالفراتتعبركانتالحثية،والأناضولبابلبلادبين،التجارةفطريق

هذهعلىمهمةمحطةبالتأكيد،اممار،وكانت.كركميشملكعليهايسيطركان

ويظهر.كركميشملكومنالعظيمالملكمنكلمنخاصباهتماموحظيت،الطريق

فييفيمممثللهوكانأيضاً،اممارنصوصفي،للمدينةالمباشرالسيدكونهتيشوب،إني

-shmeتيشوبخيشمىيدعىاممار، Teshup.+ْا
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كركميعثي،إلىمباشرةتعودابمار،حولالواقعةالمنطتهة?Ashtataأشتاتاكانت

على،لهكانتالشيوح(،)أياممارمدينةمجلسأنغير،محلي!مح!اأياسمدمرفولا

لملدومجضع11الملدزعيبم11المسؤولالشخصريدعى.محليةإداريةسلطةيبدو،ما

كركميشر.

أرسفقدممصر.تتعلق،مكتوبةموادفيأيضَاَ،كركميمق،ملكشهرةوتظهر

هـينالسلاممعاهدةتوقيع.ممناسبةمححرإلىرسولاَ،تيشوبإنييكونكركميث!،قدملك

علىهيروغليفيةكتابةفينيشوبإنياسمويظهر،الثايىورعمسيعمرالثالثخاتوشيلي

مبينهوكماتاريخها،ويرجع،طيبةمنبالقربالملوكواديفياكتشفتفخار،قطعة

الثاني.رعمسيسزمنإلى

السوريةالمناطقفيللملككنائبتيشوبإنينشاطاتعلىالشواهدأفضل

الثانيشتامروعمىعهدعلىتؤرخادقي،أوجاريتنصوصبهتزودناللحثيينالخاضعة

أما.لوحدهيتصرفأو،الرابعتوتخالياالعظيمالملكمعسويةيعملكانفقدوإبرانو.

تؤكدلكنهاالكثير،لناتقدملاالنصوصهذهفإننفسها،كركميشمطكةلتاريخبالنسبهَ

عيَّنفقد.سوريةفيبهايتمتعتيشوب،إنيكانالى،الذاتيالاستقلالمنالعاليةالدرجة

السوريين.التابعينبلاطاتإلىموظفيهوأرسل،المدنمختلففيعنهشخصيينممثلين

الأولنينورتاتوءصلئعهـاخلال،الآشوريالهجومتجديدأنمحتملاًيبدو

علىملكاًيزالماتيشوبإنيكانعندماحدثقد.م(،قأ791-)1233

منخاتيبلادسكانمنشخصا50288ًهجَّربأنهنينورتا،توكولتييفتخر.كركميش

يطلبكركميشملكجعلالذيالسببالحدثهذاكانوربما،الفراتوراءمامنطقة

فيالحثيالحكمتمسلمالاَشوريةالحملةلكن.أوجاريتملكإبيرانومنالدعمبإلحاح

خلفاءعهودخلالظهروا،آخرينأعداءمنجاءالحقيقىفالخطرجدي.بشكلسورية

تيشوب.إني
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!.Talmi-Teshup:إ-!.تيشصِإنيهـخليفةابنأنهعلى%!اتمهيشير

معاهدتير.اتكصطريقعنخاتيملكالثانيلشوبيلوليومامعاصراًكانأنهعلىوبُرهن

الرابعتوتخالياخلفالذي،الثالثأرنووانداحكممعأيضاًتداخل،حكمهأنالجائزومن

للمدينةملككآخريحكم)حمورابي(أمورابيفكانأوجاريتفيأما.الحثىالعرشعلى

عقدأنة،تيشوبتاطياحبهالذي،المهمالدوريؤكدومما.الحديثالبرونزيالعصرمن

وموتقريباً.معهالمساواةقد!علىالعظيمللملكشريكأَ،رسمىبشكلى،جعلته،معاهدة

نيكال!إخلىالحثيةوالأميرةاوجاريتملا!تهمبقضايا،تتعلققراراتاتخذالذينفسه

Ehli-Nikkalالعظيمالملكابنة(PRUIV802ff).

لخاتي،جداًضروريةالعظيمخاتيملكمعالجيدةكركميشملكعلاقاتكانت

أظهرتالبحر".اشعوب1طلائعوهجماتداخليةاضطرابات،تواجهكانتالتي

خلفاءسلسلةفيكركميشعلىملكآخريكننمتيشوب،تالميأن،حديثةاكتشمافات

لجيلخاتوشا،سلالةطسقوبعدحئ،استمرتهنا،الحاكمةفالسلالةكوشوخ،شاري

-Lidarهويوكليدارمنخاتمطبعةتذكر.الأقلعلىآخر Hoyukجنوبالواقعة

تيشوبكوزيالمدعوسمساط()فوقللفراتالشرقيةالضفةعلىالأناضولشرق

Kuzi- Teshupمعطينيةأختامعلىعُثروقد.كركميشوملكتيشوبتالمىبن

بعددمرتقداممارمدينةتكونأنالمحتملومنالتدمير،ركامبينخاتمهنقشطبعات

الكشفتم،الأثريةالشواهدمنالقليلفإننفسهابكركميشيتعلقوفيما.بقليلذلك

شامل.تدميرإلىويشيرعنه،

ArnuwantisأرنووانتيسMelidianالميليديالملكجد.ممطابقةلناسمحإذا

تالمىبنتيشوبكوزيمع11كركميشبطل،العظيمالملك11تيشوبكوزقيالمدعو

التغواتتجاوزتالىكركميشفيالحاكمةالسلالةاستمراريةيظهرذلكفإن،تيشوب

هذاويعى.الحثية-السوريةالدويلاتوزمنالحثيةالإمبراطوريةعصربينماالحاصلة

حئنسلطتهتوسيععلىقادراًوكانخاتوشا،سلالةسقوطشهدقدتيشوب،كوزيأن
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وهناك.كركميمثىفيالمللثونوابالعظامالملوكابطل"1لقبعلىبذلكحاصلاً،صلاطية

حميث،تاريخىمضمونذيحثيلوحكسرةبهاتزودنا،تيشوبكوزيإلىأخرىإشارة

يدعىشخصومعالعظيمالملكمعفعلىخطابفيهناتيشوبكوزييظهر

Tattamaru.فيللعهدولياًاعتبارهيمكنمثبتهَ،غيرهذاتيشوبكوزيهويةأنومع

تاريخىنصركسرةفييُذكرالذي،تيشوبكوزيعلىأيضأ،هذا،وينطبق.كركميش

تولنيمععلاقةوعلىالمعىالنصلمؤلفكأخيظهرحيث،الثانيليوماشوبيلوعهدمن

-Tulpiشارّوما Sharrumaتربىقدتيشوبكوزييكونأنويجوز.الرابعتوتخاليابن

المدعوتيشوبلكوزيأخاًكانوربما.الآخرينالحاكمةالسلالةأبناءمعالأناضولفي

كابرتا!دار،منبالقربعليهعُثرنص،فيالمذكور!unti-ح+،ول؟93تيشوبكونتي

دُعىحيثاممار،مننصفيبالتأكيد،،المعىنفسهوهو.كركميشملكتيشوبلتالمي

بدايةفياممارعلىحاكماًكانهذا،تيشوبكونديأنويبدو"أميراً".تيشوبكوندي

الميلاد.قبلعشرالثانيالقرن

تيليبينوابنهالملكهذاعيَّن،الأولليوماشوبيلوجيشقبلمنحلباحتلالبعد

pinuْلإلهككاهنتيليبينوتربيةإن.سوريةشدالمبفيمركزأهمعلىاكماًحاص!+ا

بشكلعبادتهانتشرتالذي،الإلههذالعبادةكمركزحلبأهميةمعتتطابق،الطقس

المتأخرةالنصوصفياملك"1لقبتيليبينوأعطىوقد.والأناضولسوريةمنكلفيكبير

كانتالكهانةأن،المحتملمنإذفقط،كاهنأنهعلىأخرىمصادروتذكره.فقط

فيكوشوحشاريحكمفيهبدأالذينفسهالعامفيحلبفيحكمهبدأ.الأهموظيفته

هوالأخير،هذاوكان.الثانيومورشيلىأرنووانداحكمظلفيواستمركركميق،

الأحداثتعرفلا.التاسعةحكمهسنةخلاللتيليبينو،خليفةشارّوماتالمىنصَّبالذي

حلبووقفتcالمدينةهذهمنوثائقأيةتوجدلاإذ،حكمهفترةخلال،حلبفيالمحلية

فقد.أبيهدورعنشاروماتالمىلعبهالذيالدور،ويختلف.كركميشظلفيسياسياً
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الثاتي،مورشيلئمعرسميةمعاهدةوعقدحلب،ملكأنه،المعاصرةالمصادرفيذُكر

منويظهر.الثانيموواتاليأصدرهبلوحبعد،فيما،واستبدلت،الأصليةنسختهافُقدت

غيرتزامنويربط.كركميشملكشاخورونووااسمالمعاهدةعلىشهدواالذينبين

ولاأمورو.مللثتيشوبدوييومعأوجاريتملكنيقميبامعشاروماتالمىمباشر

،عهدهعن،المكتوبهَالمصادرتعكسولا.بالدقةشاروماتالميعهدانتهاءتاريخيعرف

عليهاأي،تتوسعألايجبحلبأن،صراحةالمعاهدةوتذكر.الحثىللملككنائبدوره

تُذكرلمومسشمر.نزاعإلىيشيرأنيمكنتحذيروهذا،خاتيحسابعلىنفوذهاتمدألا

الحثيةالعاصمةمعخاصةعلاقاتلهكبلد،أوجاريتملكنيقميبامعالمعاهدةفيحلب،

إلىوليسبعداً،الأكثركركميشإلىفقطأوجاريتمنالأخرىالوثائقوتشيرخاتوشا.

وفاته،بعدحلبوخضعتقوياً،ملكاًيكن!شاروماتالمىأنيبدو،وهكذا.حلب

تالمىيصمىحلب،منهيروغليفيلوفينقشوهناككر!ش!.لملكمباشر،بشكل

-Hepaشاروماخيبامعبدباني،العظيمالكاهنحلب،ملكشاروما "3 arruma.

حلبمنفرقانضمت،قادشمعركةوحدثتمصرمعالحربنشبتوعندما

منطقةأن،بذلكالمتعلقةالمصريةالنقوشروتؤكد.الثانيموواتاليالحتىالملكقواتإلى

كانشاروماتالميأن،افتراضمجرديبقىولكن.تونيبمنطقةتحدكاتحا،حلب

حلب.علىملكاًالوقتذلكفي،مايزال

قادلق،.ممعركةتتعلق،الثالثخاتوشيليإلىالثانيرعمسيسمنرسالةوتوجد

الثانيشاتوارامنربماموجهةأخرىرسالةوتشير،حلبحاكمإلىإشارةتعكل

Shattuaraإلى،الرابعتوتخالياأوالثالثخاتوشيلىالحثىالملكإلىخانيجالباتملك

معروفة.فغيرشارو،،بتالميصلته.أماحلب)؟(علىكملك2-4"اكاه!أ"أزيتيخالباالمدعو

محليين،حكامقبلمنتحكماستمرت،حلبأنمنالرغمفعلى،عامةوبصورة

فيبارزدورأييلعبوالمو،كركميشلملكتابعيزواضح!،هوكماكانوا،هؤلاءفإن

السياسى.التاريخ
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يت:رجاأو-ب-

العصرمنأخرىمدنمنشواهدتكملهاالتي،أوجاريتمحفوظاتغئإن

الوحداتبينمنمعرفةالأفضلالساحليةالمملكةهذهتاريختجعلالمتأخر،ا!برونزي

تتعلقوالتينسبياً،،الفقيرةالمصادربعدالعصر.هذافيالأخرىالسوريةالسياسية

ماالمدينةلهذهالتارنِحىالتطورتوضحأوجارلمجا،محفوظاتنصوصفإنالأبكر،بالمراحل

..مق0135-0012بين

إلىالتأكيد،منكثيرأوبقليل،أوجاريتمحفوظاتفيالمكتوبةالموادنسبةيمكن

)وأوجدالقصربناءأعادالذي،الثانينيقمادومنبدءأملوك(ثمانية)أوسبعةعهود

بعفرهناكبلبه،الخاصةوثائقهلاتمثله،الأولعميشتمروأبوه(.الجديدةالمحفوظات

حاكمةسلالةيؤسسلمكونه.العمارنةرسائلومنمتأخرةنصوصمنالشواهد

للملكالعائد"الحاكمةالسلالةاخاتم1استعملالثانينيقمادوأنحقيقةتؤكده،جديدة

قائمةفيويظهر،سوريةتاريخمنالقديمةالفترةخلالحكمالذي?Yagarumيقاروم

نيقمادو!ذكرهناك،النصوصفيالأولعميشتمرووالدذكريردلا.أوجاريتملوك

.والدهواعتبارهعميشتمروقبلوضعهيمكنالذي)94AE(العمارنةرسائلإحدىفي

عزيرووأخعشيرتاعبديأبناءأحدكانربما،الذينيقميبا!معاصراًعميشتمروكان

عميشتمرورسالةتكونأنويجوز.68.91SR()FF284VIURP=أموروطك

مصر.فرعونالرابعأوالتالثأمنحوتبإلىموجهةالعمارنةرسائلضمنالموجودة

ناحيةمن.أوجاريتفيقوياًمصرياًتأفياًالأولعميشتمروبعهدالمتعلقةالنصوصتظهر

ملوكأصدقاءكانوا،الملكهذاأجدادأن،الثانينيقمادوعهدمنوثيقةتؤكد،أخرى

فحسبأمورو،فيعشيرتاعبديوأبناءأوجاريتبيننشأت،مشاكلوهناك.خايَى

ملكعميشتمروبيننزاعاتهناككانتأموروملكوعزيروالثانينيقمادوبينالقسم

وأولادهعشيرتاعبديتعرضيبدو،عزيرو.كماأخيربما)؟(،ونيقميباأوجاريت

فيالنشاطاتتلكدونتوقد)سيانو؟(.أوجاريتمناطقلإحدىالعسكريةبنشاطاتهم
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الواقعةالمنطقةعلىعسكريةبحملةقامهذا،نيقميباأن،المحتملومن.العمارنةرسائل

عكار.سهلش!ال

فيبهالخاصةوثائقهتمثله،حاكمأولهو:011Niqmaduالثافىنيقمادو.

تزد،الذين،أوجاريتملوكمنطويلةسلسلةإلىينتمىنفسهواعتبر.المدينةمحفوظات

المكتوبةعهدهمصادر".تُظهِرهالحاكمةالسلالةاخاتم1واستخدم،الملوكقائمةفيأسماؤفم

ملكولعزيرو،كركميشملككوشوخ،ولشاريخاتيملكلضوبيلوليومااُهاصراً

ولأكى،موكيشملكأدوولاتور،نوخاشيملوكوتيتينيراري)أدو(ولأددأيورو،

مباشر،تزامنيوجدلا.ممصر،يتعلقفيماسيانو.ملكخيباوهـعبدينسِا،ملكتيشموب

مصر،عرشفيحصلالذيالتغيير،لكن،والرابعالثالثأمنحوتببينمايُقررأنيمك!%

نيقمادو.عهدخلالحتماًحدث

هيروغليفيةكتابةعليهاالمنقوشةبنيقمادو،الخاصة"الزواجامزهرية1تذكرلا

مجهولاً،المزهريةهذهصنعتاريخيبقىوبهذا.بذلكالمعىالمصريالفرعوناسم،مصرية

منالأولىالسنواتخلالأم،الثالثأمنحوتبعهدمنالأخيرةالسنواتخلالأصنعت

نأيجبلكنتماماً،معروفغيرالثانينيقمادوعهدبدايةتاريخيبقىوهكذا.خلفهعهد

مقدمةفيوالمدونة،الأولليوماشوبيلوبهاقامالئ"،الواحدةالسنة"حملةقبليوضع

عهدخلالحكمهوانتهى.العمارنةرسائلبعضأيضاًتعكسهاوالبئوازا،شاتيمعاهدة

حكمه،منالتاسعةالسنةحواليأوجاريتعلىملكاًنيقميباعَيّنالذي،الثانيمورشيلى

ول،أرخَلبا!كاا!"3لأخيهالأمدقصيرحكمنيقميباحكمسبقوقد.معاهدةمعهوعقد

الثاني.مورشيلىعهدمنالثامنةأوالسابعةالسنةحواليالعرشتولىربماالذي

سمنقرعمثلالرابعأمنحوتبلخلفاءأيضاًمعاصراًكان،الثانينيقمادوأنهذايعئ

أطولحكمهفترةجعلالتطابقهذاأنولو،محبحوروربماد!ولوأيأمونعنخوتوت

انتهتالىالعمارنةرسائلفيالمذكورينللحكاممعاصراًنيقمادويكونوقدقليلاً.

.أتونأخيتالعاصمةهُجرتعندماأمونعنختوتحكممنالثالثةالسنةحوالي
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معالمعاهدةتتمتع،الثانينيقمادوبحكمتتعلقأوتعود،الىالوثاثق،بينمن

يوضعأنيجبالزمئ،الترتيبوحسب.خاصةبأهميةخاتيملكالأولليوماشوبيلو

بشكلعزيروموقفقويالوقتهذافي.المعاهدةهذهقبلأموروملكعزيرومعالصلح

بهذاتسميتهعنالعمارنةرساثلامتنعتحينفيأمورو،املك"1لقبعليهليطلق،كافٍ

السوريةالمدنكلسقوطبعد،الزمنيتطابقأنيمكن،تاريخيةنظروجهةمن.اللقب

معول!ع(،)89اأدٌربرسالةحسبالأقلعلىعزيرو،بيدوأوجاريتجبيلبينالواقعة

مقاطعاتهبانقاذاهتمأوجاريتفملكعزيرو.معالقسمأداءقبلتماماًسادالذي،الوضع

آلاف-فسةمبلغلدفعمستعداًكانلذلك.التجاريةعلاقاتهوبحماية)سيانو(،الجنوبية

النصوصوتسجلأعدائها.ضدأوجاريت.ممساندةهذاووعدعزيرو.إلىفضة)شيقيل(

مللثأدّوإتورمنكلبهاقام،عدائيةأعمالاًوأوجاريتخاتيبين،بالعلاقاتالممعلقة

أنههذايعى.أوجاريتضدنياملكتيشوبوأكىنوخاشىملكنيراريوأدّوموكيش

الشرقوفي)نوخاشى(الشرقىالشمال)موكيش(وفيالشمالفيأعداءلأوجاريتكان

عرض.للحثيينمعادٍتحالففيللدخولأوجاريتعلىالضغطحاولواالذين)نيا(،

أوجلريت،جيرانبدأهاالىالحربإلىالاشارةمعنيقمادو،علىالتحالفليوماشوبيلو

منطُلبنيقصدو.أسلافعهودخلالوأوجاريت،خاقيبينالطيبةالعلاقاتوإلى

الأسرىكلباستلامووُعدتنيا()وضمنهاونوخاشيموكيشمها-عةأوجاريت

المعاهدةاعلنت.الحربخلالعليهاالسيطرةتتماليالمناطقكلذلكوفوق،والهاربين

النظروجهةمن،خضوعمعاهدةقكونأنالنيةأنمنالرغموعلى.أوجاريتمع

هجومبعدلكن،قرارهأوجاريتملكأجَّل.فائدةذاتبالتأكيد،،كانتفإنهاالحتية،

نجح.الحثيالملكمنالمساعدةطلب،المجاورةالممالكقبلمنأوجاريتمنطقةعلى

إلىاستعراضىبشكلسلمَّها،غنائمعلىواستولى،أوجاريتأعداءدحرفيليوماشوبيلو

مملكةأراضىبأقدامهيطألم،نفسهليوماشوبيلوأن،للانتباهوالملفت.أوجاريتملك

مصر.معالساحليةالمدينةهذهتربطكانتالىالوثيقةالعلاقاتبسببربما،أوجاريت

إمارةعاصمةألالاخكانشخصياًنيقمادومعليوماشوبيلوفيهالتقىالذيوالمكان
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إلىرسائلعدةأرسلالذيهوالثانينيقمادوكانإذا.أوجاريتثهالطالواقعةموكيش

معلقائهمّبلحدثقديكونأنيمكنهذافإنأوجاريتخارجإقامتهمكانمنأمه

الشخصىاللقاءهذابعدونيقمادوليوماشوبيلوبينلأالمعاهدةعُقدت.مباشرةخاتيملك

قصير.بوقت

ذهبمنتتألفجزيةدفععلىوصلنا،الذيالنصحسب،المعاهدةتنص

وعلىالحثى،الملكإلىيسلموالمالذيناللاجئينمعاملةكيفيةوعلى،وأصوافوملابس

الأسماءمنعددإلىبالاشارةثُبتتوالى(موكيشباتجاه)أيالشماليةالحدودتسوية

منخططولعلىتمتدكانتالجديدةالحدودفإن،الأماكنبهذهيتعلقفيما.الطبوغرافية

يتموكان.والبدروسية)؟(وأوردووبداماالشغوروجسرالروجإلىالحاليةإدلبحوالي

لجبلالجنوبيةالمنحدراتمنبالقربيقعمامكانمنالمتوسطالبحرإلىالوصول

أماذاتياً،مستقلةجارةالأوسطالعاصىواديفيالواقعةنياكانت،الشرقفي.الأقرع

أموروبلادمعحدودهافيتماسعلىوأوشناتو(سيانو)معأوجاريتفكانتالجنوبفي

.طرطوسكالمامكانفي

اذا،مساعدةفرقاًترسلأن،أوجاريتمنيُطلبلمأنه،للانتباهملفتاًيبدو،

قوةأوجاريتتكنلمربمامعاد.لخطرللحثيين(التابعةالسوريةالمناطق)أوخاتيتعرضت

الدفعفيتُستخدم،الذهبمنكبيرةبكميةمقتنعةخاتيوكانت،مهمةعسكرية

للسلالةالشرعيالتعاقببشأن،خاتيمنكفالةنرى،كما،المعاهدةتتضمنلموللجنود.

العظيم.لدملكبالاخلاص،واضحبشكل،تطالبلمو،أوجاريتعرشعلىاطاكمة

اقتراحهو،لأوجاريتالسياسىالتاريخعنخاصةأهميةذوأخرمصدروهناك

هذهرؤيةيجبكركميش!.ملككوشوخشاريقبلمننيقمادوإلىالمقدمالتحالف

حكممنالأولىالسنواتخلالقامتالي،السوريةالثورةأرضيةضدأنهاعلى،الوثيقة

نوخاشيملكتيىنقض،مورشيلىحكممنالسابعةالسنةففى.الثانيمورشيلى

فيالحثىللحكمبالنسبةالخطيرالوضعتفاقم.الأعلىسيدهعلىوثار،خاتيمعالمعاهدة
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علىإيجابياًأوجاريتردتإذامعروفوغيرللثوار.مصردعماحتمالبسبب،سورية

أوجاريتوأن.محايداً،موقفاًاتخذالثانينيقمادوأنويبدو،،الحثىالملكنائباقتراخ

نيقميبا.معالمعاهدةعَقَدَعندماتوانيها،علىالثانيمورشيلىقبلمنبعدفيما،عوقبت

خاصةأهميةلا.Arhalbaأرخالباابنهالثانينيقمادوبعدأوجاريتعرشاعتلى

ذكر.أوجاريتلحكامالغربيةالساميةالأسماءسلسلةضمن،الملكلهذاالحوريللاسم

اخاتم1أيضاًتحملوالى،عهدهإلىتعودالى،القضاثيةالنصوصبعضفيالشرعيتبنيه

الثامنة!أوالسابعةالسنةحواليبدأقد،حكمهيكونأنيجب".الحاكمةالسلالة

قدالثانينيقمادومعالتحالفاقتراحكونحالفيذلك،قبل)أوالثانيمورشيلىعهد

عندما،الثانيمورشيليعهدمنالتاسعةالسنةخلالأيضاً(،وانتهىذلكقبلحدث

التنازلعلىاجبرقدأرخالبا،يكونأنالجائزمن.أوجاريتعرشنيقميباأخوهاعتلى

مورشيلىويذكر.السوريةالثورةالحثيونفيهقمعالذيالوقتفي،لأخيهالعرشعن

توتروجودعلىيدلفإنهحرفياً،هذاقبلناوإذا.أبيهعرشإلىنيقميبا"أعاد"أنه،الثاني

معروفةوثائقنملكلا.السياسىالوضعحولآرائهماختلافبسببالأخوةبين

نسبياً،القصيرةحكمهفترةحصيلةكانتلأرخالبا،الى"الخارجيةالسياسة11عنتتحدث

العائدةالمكتوبةالمصادرذلكوتوضح.سلبية،صعبسياسيوضعخلالكانتوالى

نيقميبا.خليفتهعهدإلى

'Nigmi-.ْنيقميبا/ْ--. epuh/ Nigmepa:أوجاريت،علىملكاًأصبح

منكلعهودفي،وحكم،خاتيملكالثانيمورشيلىعهدمنالتاسعةالسنة!ورل

ويشيرهذاأيضاً.الثالثوخاتوشيلىتيشوب()أورخىالثالثومورشيلىالثانيموواتالي

المتعلقةالنصوصوفرةمنالرغموعلى.العرشاعتلىعندمانسبياً،فتياًكانأنهإلى

الثانيمورشيلىجانبفإلى،المباشرةالتزامناتبعضإلالناتقدملافإنها،بحكمه

علىإلالهمعاصرينحكامعلىشواهدتوجدلانيقميبا،أسيادالثالثوخاتوشيلى

كانتفإنهابكركميشيتعلقفيماأمورو.أماملكوبينيتشيناسيانوملكعناتيعبدي
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لحكمالأخيرةالصنواتخلالتيشوبإنيقبلومنشاخورونووا،قبلمنتًحكم

بينأًبرمتالتي،بالمعاهدةالمتعلقةالألواحبعضأوجاريتمحفوظاتفيتوجد

ليوماشوبيلوبينعُقدتالتيتلكعنالمعاهدةهذهتختلفونيقميبا.الثانيمورشيلى

المعاهداتنمطعلىصيغتأنهاأي،رحميةتبعيةمعاهدةفهىالثانيونيقمادوالأول

أوجاريتعلىملكاًنيقميباتنصيب.ممناسبةالمعاهدةوابرمتالعصر.هذامنالأخرى

نأنيقميباعلىكان"إخوته".معنيقميبامصالحةورافقتها،الثانيمورشيلىقبلمن

يظهرأنعليهوتوجب.العظيمالملكولأولادخاتيولبلادالعظيمللملكموالياًيكون

الملكيدعمأن،عليهوكان.الأعلىسيدهأمامذلك،منهيُطلبعندماأو،منتظمبشكل

الملكسلطاتوإبلاغالفارّينتسليمويجبإبطاء.دونالحربأوالتمردحالةفيالعظيم

ألواحفيذكرهايرد،فلمالجزيةأما.المعاديةوالحططالمعادينالأشخاصعنالعظيم

نص،فيإليه،اشيربالموضوعخاصترتيبهناكولكن.الآنحئوصلتنا،الى،المعاهدة

مملكةعن)وأوشناتو(سيانومنطقةفصلالتخفيضسببوكان.الجزيةبتخفيضيتعلق

منموقفهغيَّرسيانو،ملكعناتيعبديأن،بذلكالمتعلقةالنصوصوتخبرنا.أوجاريت

الثاني.مورشيلئالحثىالملكبهذاواعترف،كركميشملكجانبإلىنيقميباجانب

نائبكركميشملكأصبحوبذلكلكركميش.المباشرةالسيطرةتحتسيانوودخلت

هذاكان.أوجاريتمنالجنوبإلىتقعالمتوسطللبحرمحاذيةمناطقيملكالحثيالملك

الخاضعةالمنطقةمساحةتقليصكانوربما.سوريةفيووجودهمالحثيينمصلحةفي

أثناءتصرفهعلىأوجاريتملكمنانتقاماًالسابقاتساعهاثلثىإلى،أوجاريتلملك

سيانوفصلإلىفقطليس،الجزيةبتخفيضالمتعلقالنصويشير.السوريهَالثورةقيام

بالفصلالمتعلقالنصفينفسهاأوشناتوتُذكَرلمبينماوقراها،أوشناتوفصلإلىأيضاًبل

كملكعناتيعبديإلىيُشارحينفيأوشناتو،ملكيظهرولاذاتها.بحدكوحدة

لسلامةالتعرضبعدمأوجاريتملك،لاحقةرسالةفي،كركميشملكويُذكِّرلسيانو.

أوجاريت.منطقةمعمباشرةحدودلهاكانتأوشناتو،أنعلىيدلمماأوشناتو،حدود
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(4)3تيشوبأرالمدعوتذكر،أخرىنصوصوهناك - Teshupمنكلعلىكملكول

إًجزبلمستقلةسياسيةوحدةأوشناتواعتبارعدممبرراًيبدولذلكوأوشناتو.سيانو

بينالجديدةالحدودمسارإنونيقميبا.الثانيمورشيلىعهدمنذربماسيانو،مملكةمن

أوجاريتمنطقةأنالواضحمنولكنتماماً،سروفغيروبنو/أوششاتوأو!اريت

.(Gibala)جبلةمنبالقربالبحرحئيصلوهميخطإلىامتدت

فصلبعدسيدهقبلمنعليهالمفروضةالجزيةتخفيضطلبنيقميباأنيبدو

ب!لحدوديتعلق،الأولىحكمهسنواتمنربمانيقميبا،عهدمنآخرنصوهناكسيانو.

اجريالذىالتعديلمن(الملك)وليسموكيشأهالياشتكىفقد.لأوجاريتالشمالية

استخداميستطعواأنوأملوا.الثانينيقمادولصالحشوبيلوليوماثبتهاالىالحدود،على

أخبرالحدود.هذهضدكحجةالسوريةالثورةخلالأوجاريتلعبتهالذيالدور

اتخذشوبيلوليوما.أبوهرسمهاالىالحدودتثبيتمنهوطلببالأمر،سيدهنيقميبا

أوجلريتلحدودالمحددةالنقاطالأبد"إلى11وأعادأوجاريتلصالحقرارهالثانيمورشيلى

الشمالية.

الحثيين،للملوكنحلصكتابعسيرته،الأخيرةحكمهسنواتخلالنيقميبا،تابع

نأحقيقةينفىلاهذاولكنمصر.معا/لتجاريةعلاقاتهعلىنفسهالوقتفيوحافظ

.قادشمعركةفيالحثيةالقواتبينكانتأوجاريتمنفرقاً

عميضتمروإلىشاوشجامووا،أنهالواضحمنأمورو،ملكأرسلها،رسالةوتشير

)نيقميبا(الرسالةإليهالموجهةالشخصوالدبينماالعلاقاتإلى،أوجاريتملكالثاف

أوجاريتملكبينالتوسطعلىقادراًأموروملككانأمورو.ملكوبينتيشينا

Mمانداأومَّانوجماعات *daة!mmبينالعلاقاتكانتيبدو،وكما.المعاديةى

وخلالبينتيشيناءعهدمنالثانيةالفترةخلالالأقلعلىأطبيعية"،1وأموروأوجاريت

نيقميبا.بنعميشتمرومنبينيتشيناابنةزواص!ئمنيقميباعهد
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عسكربقائدهابعثالتي،الرسالةفان،الايجابيةالعلاقاتهذهبوجودسلمناإذا

رسالةقبلزمنياًتوضعأنيجبأوجاريتملكإلىووجهتأموروفييعسكر

نيقميبا.بالتأكيدفكان،الرسالةإليهالموجهةالشخصأما.المذكورةشاوشجامووا

أرشيفاتفيظةالمحفوالمدينةهذهمنالرسائلبعضفيقادشمعاتصالاتوتظهر

حالياً.ممكنغيرلهامحددتاريخإعطاءأنغير.أوجاريت

صأل!ا.aآورامخاربشأنالعظيمالملكمنمرسومالثالثخاتوشيلىزممتإلىيعود

نفعسهالثالثخاتوشيليبعثها،رسالةفينيقميباإلىالمرسومهذامضمونارسلوقد

علىالضوءبعضالنصيلقيع.uduhepaبودوخيبازوجتهبخاتمأيضاًوممهورة

كانتالتيالكيليكية،أورامدينةمنتجارومعالحثىسيدهمعأوجاريتملكعلاقات

أيضاًأوراتجارعملالنصمنيظهركما.المتوسطالبحرساحلمنبالقربأوعلىتقع

ثمأورا،إلىأوجاريتمنالبضائعينقلونكانوافقد،العظيمخاتيلمللثكوكلاء

اسششمارأنويبدو.الحثيةالمنطقةقلبإلىطوروسر!جبالعبرهناكمننقلهاينظمون

أثرت،اجتماعيةتوتراتأحدثقدومنطقتها،أوجاريتمدينةفيلأموالهمأوراتجار

مواطنوووقعأجانجما،أيديإلىعقاريةملكياتفانتقلت.الملكىالتاجمصالحعلى

هذامنأوجاريتملكنيقميبااشتكىلذلكلهم.الاقتصاديهَالتبعيةشركفيأوجاريت

تابعهإلىرسالةشكلعلىمرسوماًبعثالذيخاتوشا،فيالعظيمالملكإلىالوضع

أورالتجاريُسمح:الملكلتجارالامتيازاتبعضيعطىوسطحلٍ.ممثابةكان،السوري

بضراءلهميسمحلاولكن)المناسبة(،الصيفأشهرخلالالتجاريةأعمالهم.مممارسة

مدينيهممنعقاريةوملكياتبيوتاًيأخذواأنأو،أخرىثابتةملكياتأيةأوبيوت

للخدمةوأسرتهنفسهالمدينيأخذأنللدائنيحقولكن.ديونهمسدادعنالعاجزين

الدين.مقابل

هـالكثيراهتماممحط،والناسالطرقأمنمشكلةوبخاصة،التجارةأموركانت

قضيةتعابمفهينيقميبا.عهدإلىالدقةمنقليلأوبكثيرعزوهايمكنالتي،الوثائق
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كانتالتيالأهميةوتؤكدأوجاريخا،منطقةفيتجارمقتلحوادثفي،المسؤولية

مرسوماليهتطرق،آخرموضوعوهناك.الحثيةالامبراطوريةداخللأوجاريت

لىحاارإذانيقميبا.عهدإلىالنص!تتاريعودوربمالالفارين،المتعلقالثالثخاتوشيلى

11،الشمساخابيرو1إلىالانضمام"الملكخادماخدم1أوألملك"اخدم1أحرار"،"مواطنون

فيالآلىتعمل،الأصولعديمةاجتماعيةعناصرمنمؤلفةعسكريةفرقةيكونواقدالذين

أوجاريت.ملكإلىويُسلمونأسرىيؤخذونسوفهؤلاءفإن،الحضالملكخطم!

نآيمكل،أوجاريتمحفوظاتمنرسائلوئخاصة،نصوصعدةهناككانتوإذا

نأغيرنيقميبا.عهدإلىأيضاًتعودفإنهاأميراً،يزاللاكانعندماعميشتمرو،إلىتُنسَب

المدعوإلىموجهةاث،الثاخاتوشيليزوجةبودوخيبا،الملكةمنأوجاريتيةرسالة

نيقميبامنكلحكمبينالثالثنيقمادوحكمإدخاللاقتراحدفعاًتعطىنيقمادو،

يعنيامممصر"،قوافلاويذكر،كجزيةالذهببتوريدالنصيتعلق.الثانيوعميشتمرو

إليهالمرسلالشخصأما.للمرسلالرفيعةالمترلةإلىيشيرلكنه،اقتصاديالنصمحتوىأن

ودرايةخاصةكفاءةذاشخصاًيكونأنفيمكنملك،لقبالرسالةتعطهلموالذي

أوجاريت،حاكمالملكهذايكونأنيرجحهذاعلىوبناءً.الرسالةفيالواردةبالمسائل

التطابقهذالصالحالمقدمةالحجج.لكنإليهالأخرىالنصوصمنالعديدعزوويمكن

عميشتمروأخنيقمادوتسئبعدالى،المقنعةالأخرىالشواهدمنبالمزيدتعزيزإلىتحتاج

جداً.الشائعالاسمهذايحملآحرشخصأيأو،أوجاريتمملكةفيالهاموالموظف

منالعديدحكمهتركنيقميبا،ابنهو:AmmishtamruII.الثافى.عميشتمرو

صو،خاقيملكالرابعتوتخاليامعالمباشرةالتزامناتمنبالعديدتزودناالى،النصوص

تيشوبأرومعأمورو،ملكشاوشجامووامعوأيضاً،كركميشملكتيشوبإني

تماماً.معروفغيرأوجاريتعرشعميشتمرواعتلاءتاريخإنسيانو.ملكىوشابيلى

عمّيثتمرو،توفي.الثالثخاتوشيلىعهدمنالأخيرةالسنواتخلال،حكمهبدأوربما

الثاني،عمّيثتمروحكمفترةفإنهذاصحفإن.الرابعتوتخالياعهدخلاليبدو،كما
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11.ا!اللآبد"إلىالسلاممعاهدةمصرصرخاتيفيهأبرمتالذي،الوقتفيتقعأنبِحب

المعاهدةتعتبرأنويمكن.الثانيوعميثتمروالحثيالملكليرمعروفةمعاهدةهناكوليمست

الملكوتدخل،الأعلىسيدهمععمّيثتمرولعلاقاتأيضاًكقاعدةنيقميباعقدهاالتي

التيالحالاتفيوذلكأوجار!ا،شؤونفيدةمت!لىمرات،كركميشفيونائبهالحثى

سورية.فيالحثيةالادارةمصالحتم!م!

الدي،كركميشملكتيشوبإنيأصدرهالذي،الرابعتوتخالياممرسوويعفي

توتخاليالدعمعسكريةفرقإرسالمنأوجاري!،اللوحعلىاللغةثنائىخاتمهطبع

المؤكد)منعميشتمروعلىكانذلكآشور.مقابلبلادمعحربحالةفيكانالذي

كبيراًمقداراًأي،ذمبمينةخمسينيدفعأنالحير(،ذلكفيأوجاريتيحكمكانأنه

لهذاأنيُعتقد.أخرىلفرقآواالشمعرااخاليروهـ1للدفرخُصصرر.مماالمال"،11من

حاكميخكمهاالقيآوجاريتثطالالواقعةالمنطقة،موكيشبلادتورةمععلاقةالنص

أوجارسماإعفاءفإن،كذلكالأمركانفإذا.الآشوريةالحثيةبالحربتأثرتوربماحثي،

موكيمتر.فيبالوضععلاقةلهيكونقد،الآشوريينضدالحثيينلدعمقواتإرسالمن

ميلكيأَخَتأمهإلىالموجهةالأوجاريتيةالرسالةمرسلهوعميشتمروكانوإذا

Ahatmilkiالعسكرية!وجاريتتنشاصإمععلاقةالنصرلهذايكونأنالجائزفمن

موكيش.بلادفي

أوجاريتملكةبأبناءيتعلقتيشوب()وإنيالرابعلتومخالياآخرمرسوموهناك

ابنة،ميلكيأَخَتكانت.الثانيعميشتمروعهدبدايةفيصدرربماالذي،ميلكىأَخَت

)ثلاثةالأولادمنلعددٍوأماً،أوجاريتملكنيقميباوزوجةأملكتيشوبأر

هماأولادها،!اثنينأنالنحر،فيورد.التانيعميشتمروبينهممن(الأقلعلى

-Hishmiشاروماخيشمى SharrumaلثماروماوأرارArar- Sharrumaإلىنُفيا

عميشتمرر،حكمسلامةأجلمنوذلك،الميراثمنحصتهماتَسفماأنبعدقبرص

اهتماماتالمسألةمذهأثارت.ميلكيلأَخَتْالأصغرالابن،الأرجحعلىكانالذي
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هـ!عميشتمروتزوج.بنفسهالقرارا-نحذلذلك،الرابعلتوتخاليا(الشخصيةالخبرة)وربما

ماوهذاأمورو.صتأيأمه،منهجاءتالذينفسهالملكىالبيتإلىتنتمى،أميرة

زوجته.منعميشتمروبطلاقالمتعلقهتيشوبوإنيتوتخاليامنكلنصوصعليهتشهد

وجعلوأموروأهـجاريتأبينالعلاقاتعلىأموروملكبينيتشينالإبنةالوضعهذاأثر

صادقا!ذيا،الطلالتىأسبابتكن!شخصياً.العظيمالملكيتدخلأنالضروريمن

كانوقتٍفيبالتأكيد،تم،فالزواجأيضاً.سياسيةبلفقطشخصية،الاَنتوتخالياعليه

أوجاريتبينماالارتباطأنوبدا،الثالثخاتوشيلىمعطيبةعلاقاتعلىبينتيشينافيه

شاروماأوتريوكانأولاد،عدةبينتيشيناابنةانجبت.السياسىللوضعمناسبوأمورو

Sharruma-ْاtrطلاقتمعندماالرشدسنبيزقدالحكملتوليالمعيَّنالوريثلأ

أوترفيعلىكان،العظيمالملكقرارعلىوبناءً.الملكةهذهمنالثانيعميمنَشمرو

إجراءدونأوجاريتفيالبقاءأوأمورو،إلىيتبعهاأنأي،أمهبينيختارأنشاروما،

ملكاً.أصبحإذاحئمعها،اتصالأي

صيغةفيوصلتناالتي"،العظيمةالسيدةابنة"قضيةتسمى،أخرىقضيةوهناك

وفيأمورو،ملكموواشاوشجا!رسالةوفي،تيشوبوإنيالرابعلتوتخالياتحكيمات

بذلكالمتعلقةالنصوصتقول.الثانيوعميشتمروالملكهذابينالاتفاقاتمنالعديد

فأخبرقبيلتها(.أوعشيرتهامنأفراد)ربماإخوتهاإلى"العظيمةالسيدةابنة11هربت

إلىيسلمهالملكنه،السجنفيالهاربةوأودع،بذلككركميشملكموواشاوشجا

محاولةوفشلت.أوجاريتملكعميشتمروإلىوديةرسالةوأرسل،أوجاريت

أموروملكمعاتفاقيةورسخت.بالقوة"الكبرىالسيدةابنة11لاستعادةالثانيعميشتمرو

يرسلأنمووا،شاوشجاعلىوترتب.ممرسوم،خاتيملكتوتخالياتدخل.الواقعالأمر

السيدةلكنأمورو.ملكمعجديدباتفاقالمشكلةتُحلوأن،أوجاريتإلىالهاربة

سُويَّت.القضيةأتتوتخالياوأعلن،اختفت
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)أيأوجاريتملكإلىرسالةًأيضاًأرسلموواشاوشجاأن،الواضحمن

حدتتالتيمانداومانالأبأناسيُسمّونمنمعمشكلةإلىفيهايشير(،الثانيعميشتمرو

االتاني،عميشتمروضدآنذاكموجهاًالناسرهؤلاءعداءكانبينيتشينا.عهدخلال

نأعديهلأنعميشتمروابلغالأعداء،بينيتوسطبينيتشيناكانعندماللوص!وخلافاً

،الأخرىالسوهـيةبالدويلاتأوجاريتبعلاقاتيتعلة!فيماأما.بنفسهالمشكلةيحل

كانتا!قي،لأوجاريتالجنوبيةالجارةسيانوإلىيُشيران،أوجاريتمننصانفهناك

نيقميبا.عهدمنذالمباشرةكركميشرسيطرةئخت

أوجاريتبينالحدود.ممشاكليتعلق،الرابعتوتخالياأصدره،مرسوموهناك

ملكونيقميباالتانيمورشيلىعرشإلىالعائدةالسابقةالترتيباتإلىويشيروسيانو،

منأخرىوثائقفيأيضاً،ذكرهيردالذيتيشوب،أرسيانوملككالن.أوجاريت

ختمها،التيالنصوصر،أحدفيوسيانوأوجاريتأهاليبينمشاكلوتظهر.أوجاريت

الحثي.الملكونائبالأعلىسيانووسيدكركميشملكتيشوبإنيأصدرها،وربما

dimtuديمتوتدمير:هيمتعددة.ممسائلالنصيتعلقلسيانو.كملكفيهاشابيلىويظهر

c)2اللصوصمنعصابةقبلمنقصر()برج (SA. GAعلاقةعلىأنه!اعلىإليهمنُظر

التجاريسيانووحظرسيانو،منأنالمرقبلصتأوجاريتكروموتخريبسيانو،مع

مملكةفيحدثتسرقاتورافقته،أوجاريتأوخاتيامتيازاتعلىأثرربماالذي

إلىالعودة3(،آخربلدانفيالمقيمينوسيانو،أوجاريتأبناءمنطُلب.أوجاريت

!تالغايةكا!اوسيانو.أوجاريتمنكلإلىالأشخاصبيعومُنع،الأصلىموطنهم

المستقبل.فيخلافاتحدوثتجنب،واضحهوكما،الاجراءاتهذه

معترافقذلكأنولو،الاقليميةالتجارةشبكةضمنأوجاريتأهميةلناتظهر

منالذيالثانيوعميشتمروتيشوبإنيبينعُقدتالتيالاتفاقيةفيوذلكسبي،مظهر

بالتعويضرالوثيقةتتعلق.النصفياعهيذُكرلمالذيأوجاريتملككانأنهالمحتمل
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أوجاريت،لمملكةتابعةمنطقةفيكركميشملكتجارأحذقُتلإذادفعهالواجب

أوالعكس.

منأناسأيدكماعلىقُتلقد.Tarhudashiداشيتَرخوملكتجارأحدكان

منشيقلاًوممانونمائةتُعطى:يلىماوقرر،بالحادثتيشوبإنيوعلم،أوجاريت

rكا!اْشيميغاأرالمدعوإلىكتعويضالفضة ))،- Shimملكلصالحيعملكانالذيول

وجودإلىالنصهذايشير.المقتولللتاجرزميلاً،ربماأي"أخا"،وكانترخوداشي،

أحديحكمهاكانالي،الأناضولفيترخوداشىومملكةأوجاريتبينتجاريةعلاقات

العظيم.الملكأسرةأفراد

حدودوالنهب6!لوالسلبالقتلمثلالأجنبيةبالقوافلالمتعلقةالمشاكلأما

بعضفهناك.أخرىوثائقفيأيضاًدونتفقد،الثانيعميشتمروعهدخلالأوجاريت

الخابيرولجماعاتقضائيةبدعاوىتتعلق،تيشوبإتيأرسلهاربماالىالرساثل،

وجَّهَ.العصرهذامنصغيرة.ممشاكلتتعلقأخرىمصادرأيضاًوهناكأوالسوتيين،

الرابع()توتخالياالعظيمالملكإلىأي"،سيديالملك،11إلىرسالةًنفسهالثانيعميشتمرو

واضحغيرومحتواهجزئياًمكسوراللوحأنإلاتيشوب(.)إنيكركميشملكإلىأو

أوجاريتحاكممنأخرىرسالةوهناك.(Kizalluكيزالوللمدعوقضائية)دعوى

استلمهابهدايا،تتعلق.أوجاريتملكاسيد"1تيشوبخيشمىالأميرإلىارسلتهذا،

خيشمئيكونأنيجب.أخرىبإرسالياتالمطالبةمعالمرسلمنأوجاريتملك

لملككممثلالفراتعلىالواقعةاممارإمارةعنأيضاًمسؤولاًهاماً،رجلاًهذاتيشوب

هوكانوربماللهدايا،كوسيطTakuhluتَكوخلوالمدعوالرسالةتذكر.كركميش

إلى،رسالةومرسلأوجاريتبلادمديرTakuhlinuتكوخلينوالمسمىالشخص

فيأفيقتلفيعليهالمدونةاللوحاكتشفالىMayaخياالكبيرالمصريالموظف

عبرأومنالقمحإرسالعنالناشئةالمشاكلإلىالانتباهالنصيلفت.فلسطين
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لأ،عميشتمروعهدفيأوجاريتإلمىارسلتربما،أخرىرسائلوتوجد.أوجاريت

بدقة.زمانهاتحديد،الاَنحئيمكن

فيأسياده!أوجاريتملكالثانيعميشتمروعلاقاتصمفوتعكرلمباختصار

كماتسويتها،تمتفقدأمورومعالخلافاتأما.خلافاتأيةكركميشوخاتوشا

معالمسلامإقامةوبعد.تيشوبإنيوالرابعتوتخاليامنكلتوسططريقعنيظهر،

كلإزالةإلىتواقينوكانواآشور،معالحدودعلىاهتمامهمالحثيونركزمصر،

أ،birauإبيرانوالملكحكميتميزلهم.الخاضعةالسوريةالمناطقفيالمحتملةالخلافات

كمالعميشتمرو،ابناًإبيرانوكان.بالوثائقبفقره،الثانيعميشتمروحكمعكسعلى

لعميشتمرو.الأكبرالابنيكنلميبدو،وكما.القانونيةبعفالوثائقذلكعلىتشهد

أوشريكانبينيتشيناابنةص!شتمروبطلاقالخحلقالرابعتوتخالياقرارفحصب

لأنهربماالعرشر،يتوللمنعرفهالاولأسباب.أوجاريتعرشلوراتةعيّنقدشاروما

أوجاريت،علىكملكأباهخلفإبيرانو،أنالجائزومنأمه؟؟معأوجاريتغادر

ذلك.علىيدلمباشرتزامنوجودعدممنالرغمعلى،الرابعتوتخالياعهدخلال

بذلك.المتعلقةالمصادرقيبأسمائهمأوجاريتملوك،سادةكركميشملوكولايُذكر

،أولاده!انالذي،تيشوبإنيعهدمعإبيرانوحكممنالأولىالسنواتتزامنتوربما

أمّوراييالثانيخليفتهوكان.الحثيةسوريةإدارةفيوشاركواالرشد،سنبلغواقد

كانإذاماالمؤكد،منوليحمر.تيشوبإنيوابنكركميشملكتيشوبلتالمىمعاصراً

فيماأما.كركميشفيحكمهتيشوبتالميبدأعندماالحكمسدةفييزالماإبيرانو

أيضاً.معاصراًحاكماًكانالثالثأرنووانداأن،المحتملفمن،ئخاتييتعلق

بينماالعلاقاتعنالمعلوماتببعضإبيرانوبحكمالمتعلقةالنصوصتزودنا

11الملكابن11قبلمنأوجاريتإلىارسلترسالةوتتمتع.خاتيأووكركميشأوجارلمجا

أماميظهرلملماذاإبيرانوPihawalwiبيخاوالوييسأل.كبيرةبأهميةابنه"11إبيرانوإلى

المنتظمالإرسالإهمالهعلىويلومه،أوجاريتعرشتوليهمنذالعظيمالملكالشمس"،11
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الإسراعإبيرانومنالاَنوطُلب،تابعهمنغاضباًالعظيمالملكأصب!لذلك.ا!سعاة

يمّدموكأنه،النصيظهر.بيخاوالويوإلىجلالتهإلىهدايامعخاتيإلى3السعابإرسال

مورشيليمعنيقميباأبرمهاالتي،الخضوعمعاهدةفيحُددتكما،الشروطإلىإشارة

تجنيبإنإبيرانو.حكمفترةخلالأيضاً،المنمعول،ساريةبقيتالتيالشروطتلك،الثايى

الوضعاستمرارإلىيشيرأنبمكن،إليهالمرسلالشخصإلىملكلقبإعطاءبيخاوالوي

نصتالتيالشروطتطبيقهبعدفقطرحمياًبهاعتُرفوقد.أوجاريتلحاكمالشرمحئغير

في،أوجاريتملكإلىوصلتالرسالةأنالمحتملمن.الحثيالملكمعالمعاهدةعليها

الأولى.السنواتفيبالتأكيديكنلموإنإبيرانو،عهدأوائل

بتفقدتتعلق،نفسهكركميشملكقبلمنالمرةهذه،كُتبتأخرىرسالةوهناك

التفقدوتم.الحتيينلدعممساعدةكفردتىارسلتالتي،الأوجاريتيةوالعرباتالمشاةفرق

العظيم.الملكأيالشمس"،11خدمةفييعملكانتيشوبتالىيدعىموظفقبلمن

.آشوريهجومسببهكانربماجداً،خطيروضعإلىالرسالةفيالأخيرةالجملةوتشير

اهتمامموضعولrmazitiأرمازيئعينهاكما،أوجاريتمملكةحدودكانحت

ابن11الثانيةأرسلبينما،كركميشملكالرسالتيندىإحأرسلأيضاً.أخريينرسالتين

وكوركالّيEbinaحنائيإبيهماموظفانكُلِّف.ALiheshniأليخشئ"الملك

Kurkalliوأسبابالمعنيةالحدودمنطقةأنغيرالحدود.مشاكللحلأوجاريتبزيارة

أخرىنصوصفيأيضاً،،نفسهأرماتيزيذكرويرد.معروفةغيرالجديدةالتسويةوأبعاد

جامعأوالجماركموظفقضيةإلىاستمعفقدشا.وخاتهأوجاريتمحفوظاتمن

وهناث.بشأنهاقراراًواتخذPushkuبوشكوااالملكةاتاجر1معAballaأبالاّالضرائب

عليهاوشهدأرماتيزيأصدرها،أخرىوثيقةفيأيضاًالحالهوكما،بديونحتعلققضبؤ

العظيم.للملككتجارإليهمأُشيرأورا،مدينةتجارمنأربعة

إلىتيشوب(إني)ربماكركميشملكرسائلفيمتعددةأخرىمواضيعوعولجت

فيللإقامةMisramuwaميسراموواا!الملكابن11مجيءعناعلت.أوجاريتملكإبيرانو
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العرعرشجرمنجذوعوطُلبت.مستقيلهمنترحيباًلاقىأنهويُفترض،،أوجاريت

لاتابعاًكانإبيرانو،أنعلى،كركميشملكرسائلتؤكدقد.محددةوسماكةبأطوال

حاكمإلىأوجاريتملكقبلمنارسلتالى،الرسالةومنكثيراً.عليهالاعتماديمكن

العلاقاتعلىآخرشاهديأتيناإبيرانو،عهدنصوصإلىتنسبأنيمكنوالى)؟(،

إلىالموجهةالرسالةإن.سوريةثهاليفيأهميةالأكثرالمدينتينبينمانسبياًالوثيقة

واضح،هوكما،يطابقالذيموسرامووا،المدعوإلىتشيروالي،الحثىالملك

إبيرانو.عهدخلال،اللوحلتأريخكحجةيستخدمأنيمكنأعلاهالمذكورموسرامووا

Bruta)؟(ول!أس!كاوبيروتأوجاريتبينالاتصالاتعنأما /Birutu)الصعيدعلى

أوجاريت.بلادمديرإلىبيروتملكأرسلهلوح،عليهافيطلعنا،السياسى

قبلآخرنيقمادوأدخك!إذاالرابعأو)الثالثنيقمادوابنهإبيرانوخلف

إبيرانوبننيقمادوأن،بوضوحيبين،الآنحئوحيد،نصهناك(.الثانيعمّيشتمرو

السلالةبخاتمذيلت،أوجاريتفِىداخليةبأمورتتعلقوثيقةوتحمله.أوجاريتملكهو

تجميعيمكن.نفسهالنصنهايةقيوذلكإبيرانو،بننيقممادوخاتمأنهاعلنالذيالحاكمة

أخرتينكسرتينوعلى،ملكيةهباتذكرفيهيردمكسَّر،لوحعلىنيقمادواسم

موضعتزالمانيقمادو،إلىبدقةتشيرلا،مكتوبةأخرىمصادرويوجد.كتابةتحملان

إلهةعشتاركاهنإلىاعطيت،فضةشيقيلمائةعنقانونيةوثيقةوتتحدث.خلاف

الشئويصحالشهود.أحماءبسببفقطالثالثنيقمادوإلىتُعزىأنيمكنزينزارو،

كركميش.ملكخدمةفيكالنالذي'Zuzzulluزوزولوالموظفقرارعلىنفسه

بنلنيقمادوالسياسيةالنشاطاتعنأكمِدةمعلوماتأيةعملياً،توجد،لاوهكذا

حئالمتوفرةالمعلوماتخلالمنآخرينحكاموبينبينهتزامنأييُعرفواإبيرانو،

.الآن

هوالأخير،البرونزيالعصرمحفوظاتخلالس،معروفلأوجاريتملكآخر

نأغير،السابقأوجاريتملكابىأنهيثبتلم)حمورابي(.Arnmurapiعمورابي
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عميضتمرو،،)يقارومملكيينأسلافمعتربطانهأوجاريتيتيندينييتينترنيمتينهناك

ولمدينته)؟(ولزوجتهشخصياًلهالسلاموتطلبانإبيرانو(،أرخالبا،نيقميبا،نيقمادو،

تتويج.ممناسبةاستعملت،الترانيمهذهأنبعضهماعتقدوقد.وأبوابهولبيتهأوجاريت

عمورابياعتلىعندما.مشاكلدونيتملمجداً(،فئ،)وهوالعرشاعتلاءهوأنعمورابي،

كان،عمورابيأنالمؤكد،ومن.كركميشفييحكميزالما،تيشوبتالمىكان،العرش

لم،الملكهذااسمأنمنالرغمعلىلياما(،)شوبيلوالثانيليومالشوبيلوأيضاً،معاصراً،

الذيهوالثانيليوماشوبيلويكونأنويجب.بذلكالمتعلقةالنصوصفيأبداًيُذكر

يأوالسبعير،الواحداالفرنا11ألواحبيناكتشفتالتي،الرسالةعمورابيإلىأرسل

قصير.بو!طأوجاريتدمارقبللشيِّها،الفرنفيوضِعَتالتيالطينيةالألواحمجموعة

وأعمورابيعهدعلى،الاستثناءاتبعضمعربماا،االفرنألواش!ااتؤر!أنيجبلذلك

العصرأوجاريتنهايةمباشرةسبقتالتيالأيامإلى،بالضرورةتعود،ولا،سلفه

تصفFF5:912.34(RS)الحثىالمللثمنرسالةتوجدأنهومع.المتأخرالبرونزي

نيكالإخلىالحثيةالأميرةمنبعد،فيما،طلاقهتمفقدالصغير".11بأوجاريتملك

Ehli- Nikkal.بشأنالقراراتخذالذيهو،كركميشملكتيشوبتالمىوكان

إخلىتزوجتوربما.أوجاريتملكإلىالقصروبعودةالحثيةللأميرةالتعويضات

خابيشىملكTanhuwatashaواتشاتنخوالزوجوكان،ثانيةمرةنيكال،

cHabisheمنشغلاًخاتوشافيالملكىالبيتكانوبينماالجديد.زوجهاأصبحالذي

غيرعمورابيحكممدةإن.ذلكحولشخصياًالقرارتيشوبتالمىاتخذ،القضيةبهذه

طويلة.ليستأنهاإلا،بدقةمحددة

الأناضولبلادبتزويدالمدينةدورعن،اوجاريتمنمتعددةنصوصتتحدث

النصوصقهذهكلكانتإذاما،الواضحغيرمنلكن.الحبوبوبخاصة،الغذائيةبالمواد

ملكإلىالعظيمالمللثمنرسالةهنانذكرحال،أيةعلىلا.أمعمورابيعصرإلىتعود

إرسالهاوالمنويموكيشبلادمنالقادمةالحبوبإلىالانتباهفيهامنهيطلب،اوجاريت

ربماموت".أواحياة1قضيةأنهأيجداً،عاجلالموضوعأنوذُكرأورا.عبرخاتيإلى
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للملكنقشأيضاًذلكإلىيشيركما،الأناضولفيقاسيةمجاعةحدوثإلىهذايشير

لهأيضاً،بوغازكويمننصفي،الحبوبلاستيرادكميناءأوراتظهر.ميرنبتاحالمصري

فإن،فريداًحدنَاًتكنلمخاتيفيالمجاعةأنمنالرغموعلى،خاتيفي.ممجاعةعلاقة

الفترةخلال،الاشكالاتببعضمصحوباًكان،الغذائيةبالموادالحثيةالمنطقةقلبتزويد

الامبراطورية.حياةمنالأخيرة

خاتي،فيالداخليةأوالصراعاتالصغرىآسيةفيالسياسىالوضعأنشكلا

سورية،منإضافيةغذائيةموادلشحنمركزاًأوجاريتوكانتالوصْع.لهذامهدت

جبالسلسلةالمواصلاتمنهاتعبر،أخرىأماكنإلىاْوكيليكية،فيأورامدينةإلى

قبلمناحمه،يُذكرلمالذي،أوجاريتملكإلى،ارسللوح،يُؤكدهماوهذا.طوروس

فيطرسوسفياكتُشفخاتمعلىالمذكوربوكانامعيتطابقربما"،gوليدعىشخص

الحثية.الامبراطوريةفيكبيراًوجيهاًكانوالذيكيليكية،

علاقاتوجودإلىتشيرالى،الاقتصاديةوالنصوصالرسائلمنعددجانبإلى

التيالنصوصبعضتوجد،الايجىلموالعاوقبرصمصرومع،الشرقمنمختلفةمدنمع

تستحق،أوجاريتمملكةحياةفتراتآخرإلىاْوالأخيرةالفترةإلىبالتاع!يد،تعود،

سفن،تجهيزاتوإلىأعداءإلىأوجاريتقصرفرنمنرسائلثلاثتشير.خاصةعناية

شعوبهذاوراءيكونقد.الخطورةفيغايةعلىوضعوإلى،عسكريةفرقوإلى

عاماكتشفتالىالنصوصبينومن.المتوسطالبحرشرقىفيظهرواالذينالبحر،

شيكاإلىيشيرلوحهناكUgaritا7111caْفينشرهاالمنويوأوجاريتفي7291

بالاسمعادةيُذكرلاالذيالعدو"11.البحرشعوبمجموعاتإحدى،اْ"kalayu3لايو

البحر.شعوبإلىينمسبأنيمكنذلكعلىبناءًوالذي،بذلكالمتعلقةالنصوصفي

المستوطناتويهاجمونينهبونسفن،علىيعيشونانهمالشيكالايوجاعةعنقيل

هذاعمورابييكونقدفتياً،يزالما،أوجاريتملكفيهكانالذيالوقتفي،الساحلية

حسبوذلك،قبرصوإلىمنالمُرسلةالرسائلفيبالتأكيد،،المعىهوالملكوهذا.الملك
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إشوواروقبرمنأوجاريتملكإلىالأولىالرسالةوُجهتوفحواها.تاريخها

cEshuwarwألاشيامملكةفيالكبيرالوجيهAlashiya18.02()قبرصSR،يخبره

مع،الآنويستعدون،أوجاريتمنوسفناًاناساًلتوهمهاجمواأعداءتحركاتعنفيها

نفسهألاشياملكأرسلها،أخرىرسالةوتتحدث.جديدةلاعتداءات،سفينةعشرين

SR.1(L)ألاشياملكوينصح.أوجاريتمملكةعلىهجوموتوقعأعداءسفنعن

جنودهيضعوأنبالأسوار،مدنهيحصنأدنعليه:التاليةالاحتياطيةالتدابيرباتخاذعمورابي

أوجاريتفيالوضعكان.للدفاعمستعداًيكونأنعليهأيخلفها،الحربيةوعرباته

ربما"،"أبيبعبارةفيهاخاطبهألاشيا،ملكإلىأوجارسماملكأرسلهارسالةموضوع

بعضوأن،المعاديةالسفناقترابعنفيهاويعلمهول(،3)238.02سنهصغربسبب

.بالنيرانتدميرهاتمضدالمستوطنات

الأعلى،السيدخدمةفيكانواأنهمأي،خاتيبلادفيأوجارلمجقملكجنودكان

مفتوحةأوجاريتمملكةأبوابكانتوهكذا.Lukkaلوكابلادفيسفنهكاشابينما

منطقةفيونهبحرائقعنمسؤولةكانتللأعداءالعديد()أيسفناسبع"1للأعداء.

بكليخبرهأنألاشيا،ملكمنأوجاريتملكويطلب.تنسحبأنقبلأوجاريت

الأجنبية.السفنبتحركاتالمتعلقةالأخبار

أوجاريت،مملكةحياةمنالأخيرةالفترةمن،المكتوبةالموادهذهتؤكدقد

النهائيالتدميرعنمسؤولاًكان،النصوصفيالمذكورالعدوإن:تقولالىالفرضية

الكارثة.خلالفقط،عرشهأو،حياته،لأوجاريتملكآخر،عمورابيوفقد.للمدينة

غادرحين،وفيأيضاً.هانيابنرأسوقصورمستوطنةتقريباًنفسهالوقتفيودُمرت

!اني،ابنرأساستيطاناعيدذلك،بعدإليهايعودوالموبسرعةبيوتهمأوجاريتسكان

أنفسهم.الغزاةقبلمنربماقصير،بوقتالكارثةبعد

لمجردغريباًأمراًعام،ألفنحولمدة،السكانمنخاليةأوجاريتبقاءيبدو

،مفقودةالمكتوبةالشواهدأنوبما.وللاحتراقعدولهجومتعرضت،المدينةأنافتراض
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التدموأنترىفرضيةفهناك.للمشكلةآخرجانبإلىتشيرأنيمكن،الماديةالآثارفإنإ!

الساحليةالمنطقةفيالأرضيةفالهزات.عنيفةأرضيةهزةنتيجةكانا،اللاحقوالاحتراق

إلاذلكبعدبنائهاوعدمخاليةالمدينةبقاءتفسيريقب!ولا،عديدةكانتسوريةمن

كانتالمدنلإن،أوجاريتمنطقةفيالحياةشروطغيَّرتقد،الرضيةالهزةكانتإذا

كوارثأوأعداء،قبلمنلاحتلالتعرضهابعدنسبياً،وبسرعةجديد،منتبئ

كبير،بشك!تأثرتقدللمنطقةالتكتونيةالبنيةكانتفربماأوجاريتفيأما.أخرى

أيةعلى؟طويلةلفترةتغيرتالرزدتىلكسبالعامةالظروفأنالميناء؟أوفيوبخاصة

عندماالهلنستية،الفترةحئالمنطقةهذهفيآخرمركزبأيأوجاريتتستبدللمحال،

مدنأصبحتالحديد،عصربداياتخلالولكن.(laodiceia)اللاذقيةازدهرت

معقدةسلسلةكانتوربما.المشرقفيمسيطرة،الجنوبإلىأبعدتقعأخرىَ،سورية

.الإطلاقعلىأوجاريتإحياءإعادةعدمعنمسؤولةوالتطوراتالحوادثمن

الوسطىالسهولفيالرئيسيةالممالك-2

Nuhasheونياخاشىنو-أ and Niya:

كثيفةحلبوجنوبالأوسطالعاصيئشرقالواقعةالسوريةالسهولكانت

/parkaبرجا/بركافبلاد/بصددها.نحنالتيالفترةخلالنسبياً،،السكان Barga

الحالية.إدلبمنطقةفيتقعكانت،والمسماريةالمصريةالنصوصمنعددفيالمذكورة

آلاأبيرالمدعوتتويىصتخاتيملكالثانيمورشيلىعهدمنوثيقةتخبر

Abirattaالعمارنةرسائلعهدمنذمؤكدسياسيةكوحدةبرجاوجودولكن

واليإلىرسالةبرجاملكوبعثيصلنا،لمالحاكماسمأنمنالرغمعلىول!ع()57

يبقىلذلك.معروفغيروتار!همفقودالنصمنالأساسيالجزءلكن،أوجاريت

إلىبرجاعن.ممعلوماتالوثائقفقرأسبابأحديعودوقدمجهولاً.لبرجاالسياسىالتطور

أنهاأيمنطقتها،ضمنمعتبرةأحياناًكانتوأنهانوخاشىمعوثيقبشكلمرتبطةكونها

وقد.وحماهحلببيننوخاشىتقعالمصادر.فيالمذكورةنوخاشىأراضىإلىتنتمي
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ألمنصاقة.3هديحارهـيكانالذي،الثالثتحوتمومرعهدمندالمكتؤبةالمصادرفيذكرت

أنهعلى،إليهالمرسلالشخصاجد"1إلىولل!()51العمارنةرسائلإحدىوتشير

آحدهذاكانربما.نوخاشىعلىملكاTakuًتاكوالمدعونصبالذيالفرعون

سيطرةختنوخاشىمنطقةوقعتذلكوبعد.المنطقةهذهفييعيشونالذينالزعماء

عهدفيالحثيينقبلمنالمنطقةاحتلالالعمارنةرسائلوتعكس.ميتافي-حوركط

)؟(أراضىأنحقيقةإلىتيشوبتالمىمعاهدةمقدمةوتشير.الأولشوبيلوليوما

ميتاني.ملكمناخِذَتقدنوخاشي،

كعملىالشرعيةصفةلنوخاشىاحتلالهإعطاءعلىقادراًالأولشوبيلوليوماكان

ر.!ا"،خاتيملكاخادم1نفسهحمىالذي،Sharrupshiشاروبشىالمحلىالملكلدعم

فطلبنوخاشيعلىزحفميتانيملكأنيبدو.باكرةحثيةسيادةإلىكإشارة

العمارنةمنالمعروفةالشواهدمعذلكقارنافإذا.الحثيينمناد-عمشاروبشي

الوحداتمنمجموعةشكلتنوخاشيأنافترضناإذامفهوماًالوضعيصبحوأوجاريت

بلادأعاليفيالميتانيينمنطقةالحثيونهاجمعندما.ملوكعدةيحكمهاالتي،السياسية

الوقتفيالميتانيين،جانبإلىثانيةشاروبشىيرأسهاالىنوخاشي،حاربتالرافدين

51AEمصرإلىرسالةبعثالذيAddu/Nirariنيراريأدوفيهيكونأنيجبالذي

نفمسصهوهذاوأدّونيراريلشاروبشى؟.مباشراًخليفةكانأنهأولنوخاشىآخرملكاً

ملوك،حلفاؤهوكان،أوجاريتضدبحملةقامالذيالتحالففيعضواًكانالذي

نفسه،نياحاكموهوk!ول،اْ-Teshupتيشوبأكىَنياملكاسمكانونيا.موكيش

ميتانيملكوازاوشاتيخاتيملكالأولشوبيلوليومابينماالمعاهدةفييظهرالذي

العديديبقىوهكذانيا.منTaku(Wa))وا(تاكوللمدعو"و!"أخللحثيين،كعدو

دونسبرريةلشماليالحثىالاحتلالفترةخلالونيانوخاشىتاريخعنالأسثلةمن

إجابة.
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الوص!إلىتشيروهيلمصر،نياولاءعلى)53AE(العمارنةرسائلإحدىتشدد

الحثيالهجوموخلال.الأولشوبيلوليومابهاقامالى"،الواحدةالسنةاحملة1خلالالقائم

تا!!قابلوازا.شاتي-شوبيلوليومامعاهدةوحمسب.)95AE(لخاقينياخضعتهذا

إظهاربغيةوذلك،موكيشعاصمةفيأيألالاخ،فيشوبيلوليومانياحاكم)وا(،

Akiyaأكياالأمير.ممساعدةمقاومةأظهرتيشوبأكيأنكير.الحثيةللسيادةخضوعه

Arahاْ")أراضىحاكم (aأكياخِذَ.وقطنةنيابينمامكانفييقعإقليمىمركزوهي

يكونأنويمكن.خاتيإلىوهجّروا،أسرىالماريانومنوفرقهموأكياتيضوب

الىالغنيمةمنجزءاًعزيرو،معاهدةفيالمذكوروننيامن(NAM.RA)المهجّرون

الحملة.هذهخلالالحثيونأخذها

ضدمصرمنالمساعدةنيراريأدّوطلبفقدنوخاشى،ببلاديتعلقفيماأما

قطنةهـملكطkأzziْأكيزيأرسلهارسالةفيأيضاًلمصرنوخاشيولاءويذكرالحثيين،

بأنهمTunanabوتوننب)شيزر(وزنزارنياملوكووُصف.)53AE(مصرإلى

سهوليحكمونالذين،الحكامهؤلاءولاءعنبالحديثأكيزيبالغلقدأيضاً.مخلصون

وليسلميتانيتتبعالمناطقهذهأن،حقيقةعنقصد،عن،وتغاضى،الوسطىسورية

بسببqEA55)أموروحاكموعزيروقادشحاكماْولtakamaأيتكامامتهماًلمصر،

تأريخالممكنمن.الحثيينمعوالتعاونالقائمالوصْعمنالاستفادة.ممحاولةموقعهما،

)ألالاخ(،سوريةثهاليفيخلالهشوبيلوليوماكانالذيالوقتفيالنصوصهذه

وخضوعتيشوب(أكىخضوعليس)ولكننياملك)وا(تاكوخضوعتلقىحيث

أفرادأسرحيثنوخاشىعلىهجومهيبدأأنقبلوذلك،أوجاريتملكالثانينيقمادو

السابق11الخادم11وأصبح.خاتيإلىونفاهميظهر،ماعلىماتالذي،شاروبشىأسرة

UkulzatأوكولزاتمدينةعلىملكاJakipsharriًشاريتاكيبلشاروبشى،المدعو

،الفترةإلىيعودأولهـع(،-64)167لعزيرورسائلأربعتاريخأنويبدو.نوخاشيفي

وعداوة،معروفغيرنيراريأدّومصيرإن.نوخاشىبلادفيشوبيلوليومافيهاأقامالى

أعمالعلىتدلأنيمكن?161AEالرسالةفيمسجلةهيكمالعزيرو،نوخاشيملوك
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عزيروأجرى.قصيربوقتنوخاشىىلىالحثييناستيلاءقبلنيراريأدّوبهاقام،عدائية

قبلمنخائناًالمصر(اعتبرلذلكتقريباً،نفسهالوقتفيالحثيين،معبهالخاصةاتصالاته

.55AE()آخرينسوريينأمراء

تقدمأثناءفيالوسطىسوريةسهولقيالحقيقيالسياسىالوضعفإنوهكذا،

الزمنيبترتيبهاتتعلق،إشكالاتبذلكالمتعلقةالمكتوبةوللمصادر.واضحغيرالحثيين،

ميتاني،فإننوخاشى،أراضىكلاحتلواالحثيينأنمنالرغموعلىصحتها.ومدى

معارضةتساندكانتمصرولأنسليماً،بقيمنطقتها،قلبلأنسلطتهمتتحدىبقيت

احتلالبعدأيشوبيلوليوما،عهدمنالأخيرةالسنواتخلال.السوريينالحكام

هو!"نوخاشى"آخرملكالحثيةالوثائقفيظهر،المصريالفرعونووفاةكركميش

فيهوقعالذيذاتهالوقتفيربماشوبيلوليوما،منخضوعمعاهدةتلقىوقدتيى.

الحش.الملكمعمعاهدةأسرروطكعزيرو

أما،نوخاشىحاكم!"شاروبشى"الحثىبالدعمتيتيمعاهدةمقدمةتتعلق

ماللعلاقاتاللاحقةالتطوراتأماممفتوحاًأليابتاركة،فجأة،فتتوقف،التاليةالأجزاء

عليه:وهيللتابعالسنويةالواجباتعنحديثهالنصالسليميتابع.ونوخاشىخاتيبين

وأن،سيدهأمام،منتظمبشكل!دثل،أنوعليه،خاتيتجارلأوزانوفقاًالجزيةيحضرأن

تمرد،أوحثيةمقاطعةعلىهجومحدثإذا،العسكريةالفرقبإرسالخاتيملكيدعم

المكإلىالفارينيسلموأننوخاشى،فيإقامتهمأثناءقيبالطعامالحثيةالفرقيزودوأن

علىيفترونالذينأولئكمعنفسهالشىءيفعلوأن،مملكتهدخولهمبعدمباشرةالعظيم

فيكمامشابهةفهىترميمإلىتحتاجالى،اللاحقةالفقراتأما.الحثيةالملكيةالجلالة

غيرأخرىبلدانإلىالفارينبإرساليتعلقمرسوماًتتضمنأنهاويبدوعزيرو،معاهدة

نأهذايعى.آخرينحكاممنالهداياوقبولالغناثمبتوزيعتتعلق،أخرىوبنوداً،خاتي

إليها.أعيدثممنهاونفينوخاشى،منأصلاًهوتيى
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تزامنويربطه.الثانيمورشيلىعهدمنالسابعةالسنةحواليتيي،حكمانتهى

منالثانينجقمادوومع،خاتيمنالثانيومورشيليالأولشوبيلوليومامعمباشر

علىيشهدكمابرجا،منأبيرآلَاومع،كركميشمنكوشوخشارىومعاًوجارسا،

فيتمردينقيامإلىالثانيمورشيلىحولياتتشير.بحكمهالمتعلقةالنصوصمنعددذلك

مورشيلى.عهدمنوالتاسعةالسادسةالسنواتخلال،الحثيةالسيادةضدنوخاشي

ملكالثانينيقمادوإلىللتحالفاقتراحاًكركميشملككوشوخشاريفأرسل

ذلكفي.ممامنطقتها،تحدالتينوخاشي،ملكتيتيمهاجمةفيهمنهيطلب،أوجاريت

السنةأحداثمعونوخاشىخاتيبينالخلافيربطقد.أوجاريتمملكةبرجاونيا،

مورشيلىضدالثانيةنوخاشىثورةلأنقبلها(،)أوالثانيمورشيلىحكممنالسابعة

وفاةمنقصيروقتبعدأيالحثى،الملكهذاحكممنالتاسعةالسنةفيتؤرخ،الثاني

كوشوخ.شاري

-4cENوتيىثورةحدثت Utrنو!اشى(،للادفيآخرمحلىحاكمأنه)يحتمل

مناسباً،كانأنهيبدووقت،في،الثانيلمورشيليببرجا"تتعلق"كتابةفيسُجلتالى

المدعوتيتيهجومصد.الأناضولفيجيشهمعمنشغلاًنفسهمورشيلىكانحيث

وهيclyarwuattaياروواتاعلىبالحصولالثانيمورشيلىمنوعداًتلقىالذيأبيرأدا

قتلإذاإلاونهبها،عليهاالاستيلاءالحثيوناستطاعإذا!"برجا"،التابعةالمدنإحدى

جيض!قبلمندعمتأوحركتربما،تيتيثورةتواصلتعندماذلك.قبلالمعاديتيى

.الثورةلإخمادKantuzziliكنتوزيليقائدهمورشيليأرسل،سوريةفيظهرمصري

علىالمصريةالقواتاجبِرَتْفقدضرورياً،الشخصىمورشيلىتدخليعدوا

قصير.بوقتذلكبعد،سوريةفيالحثيةالمنطقةمنالانسحاب

المتعلقةمورشيلى""كتابةإلىيعودنصبهايزودناالتيالمعلوماتكانتإذا

فيتأريخهايمكن،نوخاشيفيالحاكمةالأسرةداخلصراعإلىتشيروالىبا!برجا"،

بالإضافة،ثورتهلإخفاقكنتيجةانتهىقد،يكونأن،يجبتيئ،حكمفإن،الوقتهذا
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التقدمإلىالنصوصوتشير.-52AE(,56)57الرابعأمنحوتبالمصريالفرعون

أموروملكهـ"عزيرو"أكيزيمعاصرةعلىوتشهد،سوريةفيالحثىللجيشالناجح

.قادشملكوأيتجاما

أحدفينفسهأكيزيويسمىمصر،معصداقتهتبرزأنأكيزىرساثلتحاول

لصاع!!"لأوبيبلاديديركانالذيtBiryawazaبيرياوازاتابع)52AE(النصوص

نجاحاتوبعدميتانيمملكةتابعيإلىبالتاع!يد،،وأسلافهأبوه!ي.ا!ريالفرعون

ذلك،بعدمصر.مندعمعلىالحصولإلىتطلع،سوريةثهاليفيالأولشوبيلوليوما

عداءذكريردلم.خاتيإلىالسكانمنقسموهُجّر،ونهبوها،قطنةعلىالحثيوناسترلى

ضدحربهمنتيجةقطةاحتلالاعتبرواالحثيينأن،الواضحومنللحثيين،قطنةحكام

أظهرتوقد.سوريةفيالميتانيةالمنطقةعلىالسيطرةأجلومنوأكيا،تيشوبأكى

أكيزيومصير.الحدثهذامعربطهيمكندمارآثار،المشرفةتلفي،الأثريةالتنقيبات

وإن،رئيسيةمستوطنةوجوداستمرارعلىمكتوبةشواهدأيةتوجدولا،معروفغير

وجوداستمرارعلىبرهانايعدلا،المصريينللفراعنةالطبوغرافيةالقواثمفيقطنةذكر

التي"التاريخية"الطبوغرافياأجلمنذكرلكنه،سوريةفيرئيسيكمركزقطنة

مصر.فيتقليديةأصبحت

وأموروقادلقومصر:خاقيبين-3

,Qidshu"Kinza""(دشقا،اشو)كينزقيد-أ Qadesh:

منذالمكتوبةالمصادرفي،العاصىعلىمندالبىتلعلىالواقعةالمستوطنةذُكرت

والفلسطينيين،السوريينللأمراءتحالفاًقادشحاكمقادعندما،الثالثتحوتموسعهد

فيالمصريللنفوذمعقلاًذلكبعدقادشأصبحت.Megiddoمجيدوفيالفرعونحارب

وردDurushaدوروشماالمدعوأحدهم،محليينملوكقبلمنتحكموكانت،سورية

فإنبصددها،نحنالتيبالفترةيتعلقفيما.قطنةفيالمكتشفةالنصوصفيبالاسمذكره

(E/Itakamaاtagamaْأيتاجاما )Aكلفيوذلكسياسياً،نشيطاًكانبأنهلهيُشهد
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Shum-ميترا)شومأخيهقبلمنالعرش!عنتيىإقصاءإلىأذت،داخليةنزاعاتإلى

غيرمنيجعلنوخاشىفيالإماراتمنالعديدوجودإن.(Huyaخوياأواْاللا4734

منالسابعةالسنةفيإليهأشيرالذينوخاشى"حاكمالسجين،11كانإذاماالموكد،

السنةبعدنصأيفيهذاتيىاسميردلمحال،أيةعلىلا.أمنفسهتيىهو،الحوليات

الثاني.مورشيلىحكممنالسمابعة

كركميش،ملككوشوخشاريوفاةبعد،ثانيةمرة،نوخاشىبلادوثارت

نيقمادو،المرةهذهالثوار،يقودكان.الثانيمورشيليحكممنالتاسعةالسنةخلال

هذامحاصيل،نوخاشيإلىالثانيمورشيلىأرسلهالذيالحثىالقائدأحرق.قادشملك

ولا.المدينةعلىالاستيلاءوتم،ابنهقبلمناغتيلفقد،قادشملكنيقمادوأماالبلد.

"كلذُكرتقاديق،معركةخلال.لنوخاشيآخرملكأيإلىاللاحقةالمصادرتشير

الثالثمورشيلىالثالثخاتوشيليونفي.الثانيموواتاليحلفاءبيننوخاشي"بلاد

نأإلىيشيرقدمما،محصنةمدناًهناكأعطيحيثنوخاشى،إلىتيشوب()أورخي

الحثية.الامبراطوريةمنوفياًجزءاًتعتبركانت،نوخاشى

ويبدوتيي،حكمبعدنوخاشيإمارةوجوداستمرارعلىيدلبرهانيوجدلا

منمباشرةتدارالمنطقةوأصبحت.للمنطقةكاسمالآنيستخدمصار،نوخاشياسمأن

معومعاهدتهأوجار!املكنيقميباعهدمنذكانوا،الذين،كركميشملوكقبل

الواقعةالمنطقةعلىأممطسيانو،علىأيضاًمباشرةسيطرةيسيطرون،الثانيمورشيلى

نوخاشى.غرب

Qatnaب-قطنة

سوريةممالكإحدىحالياً(حمصشرقىثهالالمشرفة)تلقطنةكانت

رهـضبشها!ةىسنحكطموجودعلىكِّد.ماريمحفوظاتعصرخلال،الرئيسية

خلال،قطنةكانت.قطنةفيNinegalنينجالعهدفياكتشفتاليالجرد،نصوص

إلىريسلئلعدةأرسلالذيAkizziكيزىيدعىملكقبلمنتحكم،العمارنةعصر
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هذهفيالمذكورةأيتاجاماهويةتدل.كويبوغازيونصوصالعمارنةرسائلمن

فيهك!انالذيالوقتمنذ،السابقفيمصرمعمراسلاتلهبهانتأنهعلىالنصوص

قبلالحكمفيمشاركاًكانأنهأي،الحياةقيدعلىيزالماShutatarraشوتاتاراأبوه

المشمارللحكاممعاصراًكانأيتاجامافإن،كذلكالأمركانفإذا.كملكالعرشاعتلائه

فيمعههؤلاءوارتبطوازا،وشاتيالأولشوبيلوليومابينماالمعاهدةمقدمةفيإليهم

خاتي،ملوكالثانيومورشيلىالأولشوبيلوليومابينهمومنأيضاً،العمارنةرسائل

وغيرهم.أموروملكوعزيرو،قطةملكوأكيزي

خاتي.إلىونُفياوأيتاجاما،شوتاتاراأسروتمالحثيين،ضدالأولىالحربفشلت

فيأيتاجاماحكمإلى(151AE)إحداهاوتشيرفقط،أيتاجاماالعمارنةرسائلتذكر

يعى.كركميشحصاروقبلالثانيةللمرةسوريةالحثىالجيشغادرأنبعد،قادش

معبالاتفاقذلك،لوحدهوحكمهامدينتهإلىالعودةعلىقادراًكانأيتاجاما،أنهذا

حكمه،انتهى.المصريينمنقادشسادةإلىالإساءةفيراغبينيكونوالمالذينالحثيين،

مناغتيلوقدعاماً.28نحودامأنبعدالثانيمورشيلىعهدمنالتاسعةالسنةخلال

الحثيين.ضدالثورةفشلتعندما،أولادهأحدقبل

فوائديجىأنأيضاً،أيتاجاما،حاولبنجاخ،أموروملكعزيروفعلوكما

فيوالمصريةالحثيةالنفوذمنطقىبينماالحدوديةالمنطقةفيقادشوقوعنتيجةسياسية

،الجنوبباتجاهنفوذهأيتاجامامدَّفقدالحثيين،أيديفيكالنالشمالأنوبما.سورية

المحليين،الحكاممعتحالفاًعقدبأنهقطنةملكأكيزيواتهمه.المصريةالنفوذمنطقةفيأي

'Teتيوواتي uwattiلاياناحاكمLapanaوأرزاوياArzawiyaروخيزيحاكم

Rulaizzi'هذايكونوقد.الشماليالبقاعمباشرةتحدانمنطقتاهماكانتاللذين

العدوانيةأعمالهيبدأ،أوبيحاكمB+اawazaْبيرياوازاجعلالذيالسببهوالهجوم

أبيهبيتفأخذ،عليهافترىبيرياوازاأنمن)918AE(أيتاجامااشتكى.قادشضد

هويفعلهماكلوأن،المصريللفرعونإخلاصهوأكد.قادشتتبعمستوطناتوأحرق
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إحدىعلىبالاستيلاءأيتاجاماواتهمتماماً،مغايرةصورةبيرياوازاوأعطى.أجلهمن

منقواتمعبالتعاونوذلك?Shadduشادوالمسماة،لمنطقتهالتابعةالمستوطنات

Amkaعمقابلادفيمشتركةحيويةمصالحوعزيروهـ"أيتاجاما"وكانتأمورو.

الشرتيةلبنانوجبالالغربيةلبنانجبالبينماالفاصلالواديمنالوسطىالمنطقةومى

طريقفيهاويمر،وخصبةنسبياًبالسكانمكتظةمنطقةعمقاكانت.بعلبكجنوب

يراقبعزيروكانوبينمامصر.ثمفلسطينإلىسوريةوسطمنتمتدمهمةتجارية

كماعزيرو،كان.للبقاعالشرقىالشماليالمدخلعلىأيتاجاماسيطر،الساحليةالمنطقة

علىالاستيلاءبعدهـع(.014A)تصرفهتحتقواتووضعب"أيتاجاما"يثقيبدو،

أيتاجامازحف(EA-363,176174)وإحراقهاالشماليالبقاعفيالواقعةالمستوطنات

الحثيين.معالاتصالبهدفالشمالباتجاه

لذلك.المناقشةقيدالعمارنةرسائلفيالمسجلةللأحداثالزمىالترتيبيزاللا

ربطعلىنفسهالشىءويصحبعد.بدقةتحددلمأيتاجاما،نشاطاتتسلسلفإن

!احملةخلالقادشكانت.الحثيةالمصادربهاتزودناالىالمعلوماتمعالعمارنةمعلومات

إلىتعودكانتقادشأنومع.الحثيينخصومبينالأوللشوبيلوليوما"الواحدةالسنة

بشكل،مأمنفيليسبأنهشعر،،قادشأميرفإن،سوريةفيالمصريةالنفوذمنطقة

امآثر1عليهاالمدونةاللوحكسرةكانتإذامابعديؤكدلم.الحثيينلمعارضة،كافٍ

.الحوادثهذهمعتربطأنبجب،أحرقتالىقادش!،إلىتشيروالىا!شوبيلوليوما

محاولةكانخطوربمالشوبيلوليوما.محتملكعدوتيىمعاهدةمقدمةفيقادشوتظهر

ثانية.سوريةلغزوللحثيينالمبررهى،قادشمنطقةعلىسيطرتهماستعادةالمصريين

هاجم،الفراتغربللميتانيينمعقلآخركركميق،يحاصرشوبيلوليوماكانوبينما

-TarhuntaزالماوتارخونتاLupakkألوباكىقواده Zalmaالتابعةعمقابلاد

أنهماعلىتيشوبدوبيمعاهدةمقدمةفيونوخاشىقادشوذكرت.للمصريين

مورشيليضدقامتالتيالثورةهذهعلىالقضاءيذكرلمو.الحثيينعلىمتمردتان

!ضالتورةإلىأيضاًنفصهالنصويشيركركميشر.فيالملكنائبيدعلىتم،وربماالثاني
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المصريونساندبينماالحثيين،جانبإلىىَ،أخر!رةعزيرو،!نكأ،الثانيرلتيليمو

الثاني.مورشيلىعهدمنالسابعةالسنةأحداثمعالثورةتُربطأنيمكن.قادشملك

نشبتعندماوذلك،التاسعةالسنةفيمورشيليحوليإتفيأيتاجاماذكرويرد

متأثراًيبدو،ماعلى،كانالذي،ابنهقبلمنأيتاجامااغتيل.نوخاشىفيأخرىثورة

يصبحأنإلىميالاًالابنكانوربما.سوريةفيالمسلحالعصيانالحثيةعلىالفعلبردة

من،تقريرهفي،الجريمةواعتبر،القاتلالثانيمورشيلىسامحلذلك.الحثىللملكحليفاً

وخاتي.قادشبينمرةتمالذيالقسميستوجبهالذيالاَلهة،عمل

مننفسهيحمىأن،يستطعلملكنه.أباهقتلالذيالابننيقمادو،أيتاجاماخلف

يقيم،كانالذي،العظيمالملكأماموأحضر،أسرهتمفقد.الحثيينبأيديأسيراًالوقوع

ملكلقبنيقمادوالحولياتتعطي.الفراتعلىالواقعةأشتاتافي،الوقتذلكفي

مورشيلىعهدمنالتاسعةالسنةخلالبدأقد،حكمهيكونوبذلكاقادش!.كينزا

عدةاكتشفت.الآنحئ،المعروفةالمكتوبةالمصادرفيحكمهتدونلمبينما،الثاني

نيقمادو.زمنإلىتعزىأنويمكن،قادشمنأرسلتقدكانت،أوجاريتفيرسائل

وتظهر.إليهالمرسلموظفيهأحدأوالثانيعميشتمروأوجاريتملكيكونأنيجب

يدعو،الرسائلهذهإحدىوفيوحكامها،المختلفةالمدنبينالوثيقةالعلاقاتالنصوص

نيقمادوإلىالرسائلإحدىمرسلأنصحيحاً،كانإذا"أخاه".أوجاريتملكالمرسل

قمِامعلىشواهدليجودهذافيعئحقاً،حلبملكشاروماتالمىكان،قادشملك

فقدمصر،معبالعلاقاتيتعلقفيماأما.الشماليةالسوريةالمدينةهذهمعاتصالات

ماتالذي،الوقتمنذلكعلىشاهدهناكقادلق.فيلفوذهمتقويةالفراعنةحاول

الكرنك،فيأمونمعبدفيالطبوغرافيةقائمتهفيقادشحورمحبيذكرنيقمادو.فيه

لمإذاهذا،قادشفينصباًالأولسيىوأقام.سوريةعلىناجحةبحملةبقيامهويفتخر

منبارزنحتمعالنصبهذايربطوقدبعد،فيماآخر،مكانمننقلقدالحجر،يكن

،قادشوتظهرأمورو".لبلادالىقادشابلاد1تقولوكتابةللمدينةمنظرفيالكرنك
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التاريختذكرفيأهميةودون،الفرعونلهذاالطبوغرافيةالقوائمفي،أخرىمرات

المدينةبقيت.الوقتهذافيلقادش،ملكهناككانإذامماالمعروفغيرومن.السياسي

.م(.ق1275)قادشمعركةخلالالحثيينحلفاءبينقادشتعدإذالحثية،السيادةتحت

إذام!،الآنحئالمؤكدغيرومنلقادش.تابعةمنطقةفيجرتنفسهاالمعركةأنكما

خلال،قادشحئسوريةداخلالتغلغلفيفعلاًنجحقد،الثانيرعمسيسكان

الىالفترةخلال،نهاثيبشكلدُمرت،قادشأنويبدو.المعركةتلتالىالسنوات

قبلعشرالثانيالقرنبدايةفيأي،سوريةوسطإلىالبحر"اشعوب1فيهاوصلت

الميلاد.

:Amurruروموأ-ب

الميلادقبلالثالثالألفأواسطمنذ،المسماريةالكتاباتفيأموروبلادتُذكر

بلادسكاننظروجهةمنالغربجهةإلىتشيركانتإذ'(MAR.TU)مارتو

بعدأيضاً(.صإبلانصو)فيالأوسطالفراتغربالواقعةالمنطقةوبخاصة،الرافدين

بلادإلىالجهةهذهمنالقادمةالقبليةالجماعاتأوالسكان"أمورو"علىاطلقتذلك،

ماتقع،جغرافيةلمنطقةاحماً"أمورو"أصبحت،الثانيالألفمنتصفوحوالي.الرافدين

سورية،فيالمصريةالنفوذمنطقةإلىوتنتمىحمص.وسهلالمتوسطالبحرساحلبين

أموروإلىالمصريةمادرالمهوتشيرآسيا.إلىالثالثتحوتموسحملاتمنذ،الأقلعلى

سهلكان.العمارنةرسائلفيوالاجتماعىالاقتصاديتطورهاوينعكس!،غنيةكمنطقة

اجتماعياً.الجذورعديمىلكلملجأتقدمكانت،غاباتهأنغير،بالسكانمكتظاًأمورو

السياسى،الوضعإلىيرجعحدود،ذاتودولةخاصككيان"أمورو"اخمصهورإن

المراكزبينالمنافسةوبخاصةالميلاد،قبلعشرالرابعالقرنمنتصفحواليتطورالذي

أفضلالعمارنةرسائلتعد.سوريةفيالميتانيةالنفوذلمنطقةالحثيوالغزو،الحضارية

تتعلق،مشاكلتطرحأنهامنالرغمعلى،الجديدةالامارةهذهنشوءبدايةعلىشاهد

بالنشاطاعتأمورومملكةتشكلارتبطبها.الثقةومدىللأحداثالزمنيبالترتيب
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وساعدت?501AE()البحرجهةمنصوموراإلىالمدخلأروادسفنحاصرت

سفنورستأيضاً.أداربسفنأسروعلىUllazaأولاّزاعلىالاستيلاءفيعزيرو

ربماوجبمِل،صومورا)بينWahliyaوحلياعندوصيداوبيروت3()اْ+ولصورمن

وهكذا(.EA,114)89المحاصرةلصوموراالدعمتقدممنجبيلومنعت(،طرابلس

لعزيرومناسبةكانتالساحل!ة،المراكزبينوالعداوةالمنافسةواضحاً،أنأصبح

علىدائماًكانأدّاربأنفيه،المشكوكمنأنهالركمعلى،السياسيةوطموحاته

حسبعزيرو.نشاطاتإلىالأخرىللمراكزالعدائيةالأعماليعزوعندما،صواب

وشيغاتاولbأوأصيWahliyaووحلياArdataأرداتامدنكانت401AEالرسالة

tShigataخلالعزيرومراقبةتحتأصبحتقد،والبطرونصومورابينماالواقعة

EAالرسالةوتشير.محاصرةصومورافيهكانتالذي،الوقت :114 23ffحصارأنإلى

الشهرين.نحودامصومورا

فيهايشيرون،المصريالفرعونإلىرسالةشيوخهاأرسلالىء(كا!3)إرقاتاأما

عليهاعزيرواستولىفقدqEA100)عزيروربماعدو،قبلمنيتهددهمخطرإلى

معالتضاوربغيةدمشقإلىعزيروسافرصومورا،حصارأثناءفيبعد.فيمابسرعة

رسالةففى.العمارنةرسائلمنالعديدفيصومورافتحدونوقد.701AE()إخوته"11

/Haipاخابيخيبفيهايلوم)132AE(أداربمن Haapiابنوليمما،المصريالموظف

أبيحاولبينماعزيرودَأيديفيالمدينةلوقوعصوموروا،عن)رابيصو(السابقالمسؤول

القضيةهذهفيصيداملكZimridaزيمريدامنافسهيورطأنصورملكميلكي

914A(.)قيدتزالماعزيرو،قبلمنصوموراعلىبالاستيلاءالمتعلقةالنصوصإن!ع

المعارضةتكونأنيستبعدولامصداقيتها.أوالزمىترتيبهاحيثمنسواء،الدراسة

رجالات"كبار"،المحليةالأرستقراطيةمنأساساًجاءتالخابيرو،منوقواتهلعزيرو

ذلكإلىتشيركما،والفتحالحصارخلالجزئياًصومورادُمرتأطهـ!3(.)57صومورا

يكن!،الوقتهذاحئ.المدينةبناءبإعادةالمصريةالمطالبةعنعزيروأجوبةبعض

نأالمحتملومن?)915AE(أموروعلىكملكبعزيروبعداعترفقد،المصريالفرعون
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Abdi*اaْعشيرتالعبديوالسياسيةالعسكرية ashوكانعزيرو.وبخاصةوأولاده

كملكبهرحمياعترافعلىالحصولفيواحد،وقتفيلسيدينكخادمنجح،عزيرو

العمارنةمراسلاتبهاتزودناالى،التفاصيلمناقشةالسابقفيتمت،وقدأمورو.على

فقط،أموروللملكةالسياسيالتاريخهوالتاليالملخصموضوعوإن.الحثيةوالوثائق

قبلمنأموروفيالحاكمةللسلالةمؤسساًاعتبرالذيعزيرو،عهدمنذيبدأأنويجبط

خلفائه.

ثلاثة.العمارنةرسائلفيمراراًإليهوأشيرعشيرتا،عبديأبناءأحدعزيروكان

'Baبئالويا:وهمبالاسممعروفون،الأقلعلىإ!حوته،من aluyaوبوبخلاPubahla

يمكنالأولاد.هؤلاءبيننشاطاًالأكثرعزيروكانعشيرتاعبديوفاةبعدنيقميبا.وربما

فقد،وفاتهأما،الرابعأمنحوتبعهدمنالأخيرةالسنواتعلىبهالمتعلقةالمصادرتأريخ

الحاكم.هذاعهدمنالثامنةأوالسابعةالسنةحوالي،الثانيمورشيلىعهدخلالحدتت

ومع،خاتيملوكالثانيومورشيلىالأولشوبيلوليومامععزيروالمباشرةالتزامناتتربط

ملكأيتاجاماومعول(،3)68.91أوجاريتملوكالثانيونيقمادوالأولعميشتمرو

جبيلملكأداربومع،)55AE(قطنةملكأكيزي،ومع(EA,014)162قادش

4م)162 )EA ff201ذكرهميردالذين،الآخرينالمحليينالولاةأوالحكاممنعددومع

يرتبط.بدقةلأموروكملكعزيروحكمبدايةتاريختحديديصعب.العمارنةرسائلفي

فيالواقعة4Symuraصوموراعلىالاستيلاءاعتباريجوزربمارحمياً.أسياده.مموافقةهذا

فيحاسمةتحولنقطة،للفرعونالممثلالمصريالموظفإقامةمقركانتالتيعكّار،سهل

الخابيرودعمإلىالمدينةهذهعلىالاستيلاءأجلمنعزيرو،احتاجوقدعزيرو.حياة

زمزإلىتاريخهايعودالتيSEA)601أداربرسالةتذكرأرواد.منسفنودعم

"عظمةاإلىنفسهعزيرومنرسالةوتشير،المصريالموظفوفاةصومورا،حصار

.للفرعون!"خادم"بهللقبولمستعدةتعدلمالتيصومورا.

+أثم
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المصريةيالسيادةعلىأتّرتدميرهالأن،الوجهماءلحفظواجبأكانصومورابناءإعادة

جدية.مسألةاعتبرلذلك،سورية

القود،خاتيمعطيبةعلاقاتإقامةمنحذراًنفسهالوقتفيعزيرووكان

المصريالبلاطمنطلب)157AE(رسائلهإحدىففى.سوريةثهاليعلىالمسيطرة

11الواحدةالسنة11حملةخلالذلكوكانالحثى،التقدموجهفيللوقوفدعماً

المبعوثمعاملتهعلىعزيروالمصريونعاتجا،أخرىناحيةمن.الأوللشوبيلوليوما

بلادفيالحثيينوجودإن.(16EA)1الفرعونلرسولمعاملتهمنأفضلبشكلالحثى

إقامةإلمطعزيرودفعلأمورو-،المجاورةالمنطقةفيأيطهـك!(،-164أ)67نوخاشى

هذااعتبروقد.)161AE(تونيبفيعزيروكانعندماربماالحثي،الملكمعاتصالات

امن1المخضوعجاءعزيروأنبصراحةتذكر،اللاحقةفالمعاهدة،الحثىللملكخضوعاً

أمورو.منأيمصر"،حدود

بنشاطاتالمتعلقةالنصوصومعظما.أدٌربجبيلحاكملعزيروعدوأسوأكان

الذي،المحليالحاكمهذاقبلمنكُتبتالعسورية،الساحليةالمنطقةفيالسياسيةعزيرو

أدّاربعبارةإنعكار.سهلحئجبيلشرقالواقعةالأراضىعلىأيضاًيسيطركان

11() 89AEعزيرو"،خدمةفيستكونوأوجاريت،جبيلبينالواقعةالبلدانجميعإن

،المغالاةمنالكثيرفيهايكونأنيمكنصومورا،يحاصرعزيروكانعندماقيلتوالى

حكامكلأن،أخرىرسائلوتؤكد.المنطقةهذهفيلعزيروالمتزايدالنفوذتظهرلكنها

،المستوطناتوحئأدّا.ربضدالعدائيةتصرفاتهكلعلىعزيرومعسيوافقونأمورو،

جبيللحاكممعاديةأصبحتإنهاعنهاقيل،جبيللمنطقةمباشرةتتبعكانتالى

)116AE(،124()127أدّارب!مطيعةوحدهاجبيلوبقيتAE-.أضعفوقد

وتزايدحدتها،منالسياسىالوضعزادالى،الاجتماعيةالصراعاتأدّاربموقف

السياسيالغرضالاعتباربعينأخذناإذاوحئنفسها.المدينةفيضدهالمعارضة

اجوفقدأدّا.لربالسيئةالنبوءاتتبررالتطوراتفإن،الرسائللهذهالأدبيوالأسلوب
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الئأدّا،ربرسائلبوضوحتظهرهماوهذا.بيروتإلىواللجوءمدينتهمغادرةعلى

بيروتملكAmmuniraأمّونيراورسالةqEA631-)138منفاهمنكتبها

(c142AE(عزيروإلىالمعصريالفرعونمنرسالةفيللأحداثملخصإلىبالإضافة

مغادرةعلىوأجبرهجبيلفيضدهالمعارضةأدّاربأخوقاد.)162AE(بعدفيما

السابقالمقريدخللمعزيروأنغيرعزيرو.معبالتآمرأدّارباتهمهلذلك.المدينة

EAالرسالةتشيربعد.فيماأمورومنطقةفيجبيلتدمجلمو،لعدوه :162 2ffأملإلى

أبداًأدّاربيستعدلميبدو،كما،ولكنعزيرو..ممساعدةجبيلإلىبالعودةأدّارب

المنفى.في(اغتيل)أوومات،جبيلفيموقعه

إلىبالمجئءالمصريالفرعونأوامريطيععزيروجعلتالأحداثهذهتكونقد

نهايةبسببالأناضولإلىالحثيونعادأنبعدمصر،إلىأموروعزيرووغادر.بلاطه

.)017AE(بعالوياأخوه،مؤقتبشكلعزيرو،محلحلّأموليو،وفيالقتالط"."فصل

ولع(.,916,014)017مصرفيعزيروبإقامةالعمارنةرسائلمنرسائلثلاثتتعلق

خلافعلىأموروكانت،الفترةهذهخلالأشهر.عدةأموروعنغيابهداموربما

فيعزيروإقامةأنويبدو.(EA.016،017.946)161نوخاشىملوكمعسياسى

،أخرىناحيةومن.سوريةفيوأتباعهمالحثيينقبلمنخيانياًعملاًإعتبرتمصر،

إلىبوضوحيشرلمولص!(.)916ذهبمقابلالمصريينإلىأبيهببيععزيروابنانهم

)الجديد(،مصرلفرعونولائهإظهاربعدإذأموروإلىعزيروعودةوأسبابتاريخ

فيجرتالى،العسكريةبالعملياتتأثرتقدكانتالىأمورو،إلىبالعودةعأسر

فيجب،أوجاريتملكالثانينيقمادومعاتفاقهوأما.(282GSII)بمسوريةوسط

خاتي.معمعاهدتهوعقدأموروإلىعودتهبينماالفترغفييؤرخأن

بشكللمصر،تابعاًأصبحعندماعزيرو،عليهايسيطركانالتيالمنطقةأنيبدو

بالحدوديتعلهقوفيما.الحاليةطرابلسمنطقةفيمامكانفيجبيلتحدكانت،رسمى

مملكةأيضاًتتبعأوشناتو،-سيانووكانتخارجها.أوجاريتبقيتالشمالية
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مدينةوليست،حليفةيظهركمافكانتأرواد،أما.الثانينيقمادوعهدخلالأوجاريت

الدقيقبالمعئحدودهناككانتإذ،الشماليةالحدودأن،الممكنمنلذلك.مستقلة

أولاّزامثلالساحليةالمدنوكانت.الحاليةطرطوسثهالتمركاشالأمورو،للكلمة

عزيرو،علىالأقلعلىتعتمدوبطرونةوشيجاتاوواحلياوأبيوأميّاوأرداتاوإرقاتا

سوريةإلىمدخلأفضلعلىوبالتاليالخصبعكارسهلعلىيسيطركانالذي

الوقتذلكفيكانتالىالمسي!ر،أمورومركزبالتاعيد،صوموراوكانت.الداخلية

فغيرالداخلباتجاهأموروتوسعأما.الحاليالكزلتلمنالبحرشاطئإلىأقرب

مملكةخارجكانت،قادشأنإلى)162AE(العمارنةرسائلإحدىتشير.معروف

ول!3)-174عزيرومملكةعنأيضاًانفصلقديكونأنيجبالشماليالبقاعوأنأمورو،

تحتالعاصىواديبجانبأوفيالواقعةتونيبكانت،ثانيةناحيةمن.,176(363

لا،الاَنوحئ.,161AE(.165)167الأقلعلىالوقتلبعضولوعزيرو،سيطرة

أهمصوموراكانتوربما"عاصمة".أيامحزيرو،دائممقروجودعلىدليلأييوجد

لا.سوريةفيللمصريينإداريكمركزودورهاالاستراتيجىموقعهابسببمدينة

أداةاستخدمالكتاببعضأنمنالرغمعلىأمورو،تدعىمدينهَ،علىشاهديوجد

نأأيضاً،،الممكنومن.السياسيةأوالجغرافيةالتسميةلهذهلأ"لأ""أوروالتعريف

أمورو.منالمركزيالمكانعلىللدلالةأحياناًيستعملكانأمورو"امدينة1مصطلح

فيوزفاالإمارةهذهأعطىالذيهولأموروالسياسى-الجغرافيالموقعكان

خاتيلملوككانفقد.أساسىبشكلالميلادقبلعشروالثالثعشرالرابعالقرنينتاريخ

عزيروداموما.السيدينكلاخدمةفيعزيروونجح،المنطقةبهذهخاصاًاهتماماًومصر

الحاكمينكلايبدو،ماعلى،بهاعترففقد،3كافٍبنجاحالمزدوجدورهلعبقد

القويين.

أبعدالذيكركميشر،علىالاستيلاءبعد،عزير،معمعاهدةشوبيلوليوماعقد

وصيغ.وأكاديةحثية،نسختينعلىالمعاهدةوصلتناوقد.سوريةعنالميتانيالنفوذ
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الذينوخاشى،ملكتيئمعالمبرمةالمعاهدةفيهاصيغتالىنفسهابالطريقةالنص

أصبحت.(CTH35)تقريباًنفسهاالفترةفيالأوللشوبيلوليوماالولاءيمينأقسم

الأقصىالجنوبيالحدوتشكلرسمياً،بخاتيمرتبطةدولةعزيرو،معاهدة.مموجبأمورو،

المعاهدةتحدد.سوريةفيالمصريالنفوذمنطقةوتحاذمم!للحثيين،التابعةالدولمن

علىأيضاً.للمستقبلالمفعولةساريةوهىوأمورو،خاتيبينالسياسيةالعلاقاتمبادئ

لهمكانتاللاحقينأموروحكاموشاوشجاموواوبينيتشيناتيشوبدوبيأنمنالرغم

هذهلكلالأساسشك،بلاكانتعزيرو،معاهدةفإنبهم،الخاصةمعاهداتهم

التعبووتم،الحاكمةللسلالةالحقيقىالمؤسسعزيرواعتبرذلك،علىعلاوة.المعاهدات

تيشوبأريقبل)مناالحاكمةللسلالة!"خاتمبعدفيماخاتمهباستعمالذلكعن

وشاوشجامووا(.

الملكوأنسالخاتيوبلادسيدهودعمحمايةعزيروعلىالمعاهدةشروطتفرض

اُفضلمنذهبشيقيلثلانمائةمقدارهاسنويةجزيةيدفعأنعليهويتوجب.العظيم

ابالأوزان1يوزنأنيجبالذهبهذاأن،بوضوحوذُكر،.كريمة"حجاراً/ِ؟نوعية

كل)مبدئياًبانتظاميمثلأنعزيرومنوطُلِبَ".خاتيبلادتجاريستعملهاالىالحجرية

الأحداثأما.التابعينالحكامقبلمنكثيراًذلكيطبقلمعملياً،.الحثيالملكأمامسنة(

قصيرةفهى،المعاهدةشروطبعدوردتوالى،المعاهدةتذكرهاالى،السابقةالتاريخية

منالعكسعلىعزيروأنإلىالسببيعودربما.الأخرىالمعاهداتمعقارناهاإذاجداً،

لديهيكنلم،طويلةلفترةالبلادحكمتسلالاتإلىينتمونالذين،الملوكأولئك

طُلبتعندماأكثر،بتفصيل،المناسبةشُرحتوقد.كمكانتهملكيةمكانةلهمأسلاف

تسليمووجب.بالاسمالمحتملينالأعداءإلىالإشارةمععزيرومنعسكريةمساعدة

وأن.ونوخاشىونياوقادشحوريبلادمنأناسبينهمومن،الأعلىالسيدإلىالفارين

عزيروعلىويحظر.الحثىالملكإلىيسيئونالذينالأشخاصمعنفسهالشيءيحدث

واضح،هوكما،المعاهدةأنغير،بالاسمذلكيذكرأندونآخر،ملكأيإلىالتوجه
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)أوإقليميةترتيباتهناكتكونأنالجائزمن.بخاصةالمصريالفرعونإلىتشير

مستقل.لوحعلىدونتوربما،المعاهدةمنجزءاًشكلت(،تأكيدات

منيمنعهاهذا،أنغيرالحثيين،لسادتهموالياًبقىعزيروأن،لاحقةوثائقتظهر

علىونوخاشىقادشثارتوعندما.نفسهالوقتفيالمصريالفرعونإلىجزيةدفع

الحثى.الملكجافبإلىعزيرووقفشوبيلوليوما،فيهاتوفيالىالفترةقبيلالحثييين،

محلهحلحينها.ثانية،ونوخاشىقادش،المسوريونجيرانهثارعندما،نفسهالشيءوفعل

عزيروولاءعنالتقريريكونأنالمستبعدمنوليس!.المعركةميدانفيتيضوباُريابنه

توجد،فلا.الحاكمةالسلالةمؤسسإخلاصلإظهارأي،تعليميةلأغراضلاحقةمبالغة

عزيروفيهأصبحالذيالوقتمنذالحثىوالملكعزيروبيننزاعإلىإشارةأية،الآنحئ

رسمية..ممعاهدةللحثيينتابعاً

إلىيفتقرلذي?(DU/SUM-TESHUP)تيشوبأريابنهعزيروخلف

تيشوبأري-عزيرونسبتسلسلإن.الاَنحئالمكتوبةالمصادرفيإليهالإشارة

تيشوبدوبيمعاللاحقةالمعاهداتتؤكدهبينيتشينا(-تيشوب)دوبي

هذا،ثبتفإذا،آخرونأولادلعزيرويكنلمأنهويبدو(CTH)29,62وبينتيشتا

إقامةخلالمصريموظفإلىرسالةأرسلالذيهوتيشوب،أرييكونأنفيجب

عقدنحوينتظر،أنتيشوبأريعلىذلكبعدوتوجبأطهـهـع(.)96مصرفيعزيرو

فترة،عهدهدام.الحكمفيكشريكمعهعملأنبعد،أبيهعرشيتولىحئ،الزمنمن

الثاني.مورشيلىعهدمنالتاسعةالسنةخلالخلفهتيشوب،دوبيابنهلأن،قصيرة

تقريباًشىءأيمعرفةعدميفسرماوهذا.سنتينمنأكثريدملمحكمهأنهذاويعي

أنهعلىالثانيمورشيلىالحثىالملكإلىتيشوبدوبيابنهتيشوبأريسلّم.حكمهعن

نصواكتشفنيقميبا.أوجاريتأميرمنميلكىأخاتابنتهوزوّج.المستقبلفيخليفته

في"الحاكمةالسلالة11بخاتمختموقد،هذهابنته.ممهريتعلقأنهويظن،أوجاريتفي

أوجاريت.!جيدةعلاقاتعلىكانتيشوبأريأنيبدوحال،أيةعلىأمورو.
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نصوصالآنحئعليهتشهد،تيشوبأريوخليفةبنتيشوبدوبيحكمإن

مععقدهاالى،التبعيةمعاهدةمقدمةفي،العرشعلىتنصيبهذُكرفقد.فقطخاتوشامن

حكمه،نهايةأمما.الملكهذاحكممنالتاسعةالسنةحواليالثانيمورشيلىالحثىالملك

موواتاليعهدفيأي،قادشمعركةحدوثوعند.بذلكالمتعلقةالمصادرفيتسجلفلم

نأمنالرغمعلى.تيشوبدوبيبنبينيتشيناقبلمنتحكمأمورو،كانت،الثاني

خاتي،معالعلاقاتتنظيمقاعدةأساسكانتوعزيرو،الأولشوبيلوليومابينالمعاهدة

معاهدةإلىتاريخهايعود،الخاصةالشروطأنإلا،تيشوبدوبيعهدخلالأيضاً،

عزيروعهدمنأحداثإلىالمقدمةتشير.حثىوآخرأكادينصفيوصلتناجديدة

يدفعوأنالحثى،الملكىالبيتحمايةتيشوبدوبيمنطُلبأنهتذكرثمتيشوب،وأري

وحُظّرذهب(.شيقيلثلانمائة)أيفبلهمنتيشوبوأريعزيروفعلكما،سنويةجزية

دعمبتقدىمتيشوبدوبيوالزمأيضاً.مصرإلىاجزية"1دفعفيالاستمرار،بصرامة،عليه

ومُنع.الداخلفيالمتمردينضدوكذلك،الخارجمنالأعداءضدخاتيإلىعسكري

دوبيالثانيمورشيلىوعدذلكمقابل.الحثىالجيشاقترابعندالأعداءإنذارمنأيضاً،

الى،الأخرىالعدوانيةوالعملياتالسلبعمليات،وإنهاءأعدائهضد.ممساعدتهتيشوب

عنهم.الإخبارأوالحثىالملكوأعداءالفارينتسليمويجبأمورو.فيحثيةفرقبهاتقوم

،سيدهمنبأمرمنهتطلب،مهمةأوعملعلىتيشوبدوبيموافقةعدمحالوفي

بكلالاحتفاظويجب.الملكأمرتجاهلدونولكن،بصراحة،رأيهعنالتعبيرمنهيطلب

وألاّ،خاقيإلىطريقهمفيوهموالسكانالبلاد"،11تُعرقلوألاّسراً،الملكتعليمات

يتضع(.العظيمالملكأماممنينسحبواحئ)وهكذاالجبالإلىبالذهابالفارّونيُنصح

عزيروعهدخلالطحدثت،معينةوإجراءاتبأحداثتتعلقالمعاهدةشروطأنسبقمما

العامةالعباراتعلىالتعليقمننوعهيالشروطهذهأنويبدو.تيشوبأريو)أو(

معبينيتشينامعاهذةمقدمةفيأيضاً،إليها،أشيراليعزيرو،معاهدةفيالواردة

ذُكرتوقدعزيرو.لمعاهدةوفياًكانتيشوبدوبيإنقيلحيث،الثالثخاتوشيلي

السطر،الثالثالعمودففى.تيشوبدوبيمعالثانيمورشيلىاتفاقفينفسهاالمعاهدهَ
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ول*5107قضيةبتنظيمتتعلقعزيرومعاهدةمنبفقرةاستشهد،يليهوماعشرالثافي

منأناساًفإنالنم،هذاحسب.)H9113.LOC(تيشوبدوبيلصالح)المبعدين(!!

.الغاباتمناطقفيربماأمورو،فيملجألهماتخذوا،الأخرىالسوريةالبلدان

تابعاًبقىأنه،يبدو.تيشوبدوبيعهدمنمعروفةأخرىتفاصيلتوجدلا

السوريينمعاصريهومعالأعلىسيدهمع"عادية"علاقاتلهوكانتللحثيين،مخلصاً

يظهرالذي(Pendاshennْ)أBenteshْولا4ْبينيتشيناابنهتيشوبدوبيخلفالاَخرين.

باشتدادأموروفيحكمهيتميز.وأوجاريتخاتوشامنكلمنالنصوصمنعددفي

كما،المتصارعةالقوىبينأموروموقعمنالاستفادةحاول.المصرمم!-الحثيالتراع

وبعد،الثانيموواتاليالعرشعنخلعهفقدتغيّر.قدكانالوضعلكنعزيرو.سلفهفعل

إلىعهدهانقسموهكذا.الثالثخاتوشيليأعاده،الأناضولثهالفيقضاهانفى،فترة

أباهخلفبينيتشيناأنعلىويشهد.Shapأْاأْشابيلىالمدعوحكمبينهمايفصل،فترتين

تح!ددلم.29HTC()بعدفيماالثالثخاتوشيلىمععقدهاالىالمعاهدةالعرشعلى

معالثانيموواتاليلقاءقبلتوضعأنيجبولكن،بدقةالأولىحكمهفترةبداية

العاميقابلهالذي.م(ق1275العامقبل)أيسنواتبعدةقادشفيالثانيرعمسيس

وقتوبعد.مباشرةالحادثهذابعدبينيتشيناعُزل(.الثانيرعمسيس!حكممنالخامس

عهدمنوالعشرينالحاديةالسنةقبلأي،العرشإلىالثالثخاتوشيلىمجيءمنقصير

توتخالياأبرمهاالى،المعاهدةوتذكرأمورو.علىبينيتشياتنصيبهاعيد،الثانيرعمسيس

،برونزيلوحعلىوصلتناوالىترخونتاشا،حاكمكورونتامعخاتيملكالرابع

بينتيششِاابننفسهاالوثيقةعلىوشهدالشهود.بينوذلكلأموروكملكبينيتشينا

بينتيشيناكانذلك،علىبناء".العظيمالملكب"صهرلقبالذيشاوشجاموواالمدعو

وهم:(حكمهفترةإلىللعرشولياًوجودهزمنضممنا)إذاحثيينملوكلخمسةمعاصراً

وخاتوشيليتيشوب()أورخيالثالثومورشيليالثانيوموواتالي،الثانيمورشيلي

شاخ،قدبينتيشينايكونأنيفترض،الرابعتوتخالياعهدوخلال.الرابعوتوتخالياالثالث

غيرمن.الرابعتوتخالياحكممنالأولىالسنواتخلالتوفيأنهالاعتقادويمكن
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سيئالمصريالفرعونقامعندماأمورو،عرشعلىيزاللابينتيشينا،كانإذا،الواضح

نأ،المحتملومنأيضاً.أمورو"بلاد"قادشهاجمحيثآسيا،علىبحملاتهالأول

أموروتقويةإعادةفيسبباًسوريةفيالمصريةالعسكريةالعملياتتجديديكون

حملاتهالثانيرعمسيسبدأ.تيشوبدوبيمعاهدةلبنودخرقاًيعدممامصر،معلروابطها

تركهنقشوهناك.م(.ق9127عامبعد)أيعهدهمنمبكروقتفي،سوريةعلى

فيها.ناشطاًكانالتيالأماكنأحدإلىالأقلعلىيشير،بيروتثهال،الكلبنهرعند

جانبإلىالعودةقررواأمورو"اسكان1فإنشاوشجامووا،معاهدةمقدمةحسب

اسمالنصيذكرلاالحثييز.ملكالثانيموواتاليضدالثورةأي،الثانيرعمسيس

أجلمنومصرخاتيملوكبينصراعذلكتبعأنهإلىنفسهالنصويشيربينتيشينا.

الحثيالتعهدفيأيضاً،،العظيمتينالقوتينبينالصراعفيأموروأهميةوتظهرأمورو.

مباشرةالسابقالزمنفيالنصتأريخيمكنوأمورو.مصرضدالعسكريةالحملة.ممناسبة

نحتلفقاحتمالينإلىويشير،قادشمعركةفيالأوجبلغتوالتي،الثانيرعمسيسلحملة

الحثيين،اقترابعنالبلادإلىمعلوماتوصولحينفيبينتيشينا(،)أيأموروفعللرد

كان(.الحياةقيدعلىالبقاء)وبالتاليالمباشرالخضوعأو(الهزيمة)وبالتاليالمقاومةوهما:

تأثروربما.للحثيينيخضعلملذلك،المنتصرينسيكونونالمصريينبأنواثقاًبينتيشينا

أمورو.ساحلفيوعسكرت،وصلتقد،كانت،مصريةقواتأنبحقيقةهذاموقفه

واحتلها.،الثانيرعمسيسمعوالمتحالفةالثائرةالإمارةهذهأمورو،الثانيموواتاليهزم

لاحقة.نصوصفيجاءكما"توفي"،أنهواعلنأسيراً،واخذالعرشعنبينتيشيناواقصى

علىالحملةخلال،القواتوقائدموواتاليأخوخاتوشيلى،اعتئهناك.خاتيإلىونفي

(Hakpishخاكميشمنطقةإلىوأخذه،السابقأمورو.مملك،سورية Hakmish)

حصل.خاتوشيليقبلمنتحكمكانتالىالمش!ةتلك،الأ!اضولشزاليفيالواوت

منالاستفادةينويكانخاتوشلىأنالمؤكدومن.أودهيقيمماعلىهناكبينتيشينا

بينتيشينا،مكانشابيلىحلفقدأمورو،فيأما.اللاحقةالسياسيةخططهفيبينتيشينا

خاتوشيلىعهدبدايةحئالثانيرعمسيسعهدمنالخامسةالسنةحواليمنذوحكم
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دأيمكنمما،حكمهعنشىءيعرفلا.أقصىكحدعاماًعشرخمسةنحوأي،الثالث

تارلِخفيخاصةأهميةلهوليسالحثىسيدهمععاديةعلاقاتوجودعلىكحجةيؤخذ

يبدووالى،والعاشرةالثامنةحكمهسنىخلال،الثانيرعمسيسنشاطاتإن.سورية

الملك.هذاعهدإلىتعزىأنيجبأمورو،منطقةمستأنها

العرش!الثالثخاتوشيلىاعتلاءبعدلأموروبينتيشيناحكممنالثانيةالفترةبدأت

نإوبينتيشيناالثالثخاتوشيليبينأبرمتالى،المعاهدةفيقيلفصير.بوقتخاتوشافي

ولابينتمِشيناحكممنالأولىالفترةعنشىءيُذكرلمو،أبيهعرشعلىنصببينتيشينا

كملكبينتيشيناحكممنالأولىالفترةإلىالوحيدةالإشارةجاءت،شابيليحكمعن

الفترةالمباشرالتزامنيربط".الثانية"للمرةحكمبينتيشيناأنذكرخلالمنلأمورو،

بالأكادية،رسالةهناكذلك،إلىإضافة.أوجاريتملكالثانيعميشتمرومعهذهالثانية

إنليلكدثهانإنحيث،بابلبلادمعبتزامنتزودناخاتوشا،أرشيفاتفياكتشفت

منتجاراغتيالبسبب،خاتيملكالثالثخاتؤشيليلمحبلمن،خوطب،بابلملكالثاني

بسبببابلبلادإهانتهعلىبينتيشينااالبابليالملكولام.وأوجاريتأموروفيبابلبلاد

أنهغيرقانونياً،النزاعحلخاتوشيليواقترحلأمورو.أكاد"من"أناسبهيديندين

القضاثية.الحثيينملكلسلطةيخضعفهوولذلك،حثىتابعبينتيشيناأنحقيقةإلىأشار

رأأمورومناطقتعبركانتالىالسوريالساحلمعبابلتجارةإنحال،أيةعلى

بابلملوكبينللمراسلاتموضوعاًيجعلهادرجةإلىمهمةتعتبركانت،أوجاريت

آشور.ضدوبابلخاتيبينمستقبلياًتحالفاًفكانت،السياسيةالخلفيةأما.وخاتي

ذاتوقعهاالىالوثيمَة،علىأساساًبينتيشينامعالثالثخاتوشيليمعاهدةقامت

الجديد.الوضعمعيتناسببشكلحُدِّثَتلكنها،الأولشوبيلوليومامععزيرومرة

طرفيبينأسريةعلاقاتإلىإشارات،وهناكرسميةخضوعمعاهدةالمعاهدةكانت

مجردليسمالثالث،خاتوشيلىأسرةمعوثيقارتباطعلىبينتيشيناكونإن.المعاهدة

خاتوشيلى،منالمباشروقربه،الأناضولفينسبيأالطويلةإقامتهبسبب،افتراض
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بودوخيباوالملكةالعطمالملكإلىبينتيضينامنالموجهةالرسائلبعضأيضاًوتظهرها

Puduhepa.!ءلااْالمدعوةالملكينالزوجينهذينابنةمنبينتيشيناتزوصGashuliyaw?

نأشريطة.خاتوشيليابنNerikkailiدزوجةبينتيشينابناتإحدىصارتثم

.المعاهدةفيوردكماأموروفيالملكةGashuliyawiyaتصبح

زواج،إلىالزواجسنفيسابقاًابنةلهكانتبينتيشينا،أنالأمر،وحقيقةهذايشير

بسببليس،ابنتهوضععلىخاتوشيليوشدد.الآنحئ،النصوصفييُذكرلمأبكر،

ضمانأجلمن،رئيسيوبشكلوإنما،الحياةقيدعلىتزاللاربمافقط،أخرىزوجة

.Gashuliyawiyaستلدهابنقبلمنالعرلقوراثة

يأبه،الخاصةمعاهدتهلهتكونبأنبينتيشينا،مطالبةإلىالمعاهدةمقدمةتشير

يمكنعزيرو.عليهاأقسمالئ،الحاكمةالسلالةمعالمعاهدةجانبإلىجديدةمعاهدة

عدةغياببعدجديد،منأموروعلىملكاًالآنأصبحالذيبينتيشينا،أنالافتراض

نأبه،الخاصةالمعاهدةمنبينتيشينايهدفأمورو.فيمكانتهتقويةعليهكان،سنوات

.بعدهمنالعرشعلىخلفائهتواليعنالتساؤلوتحظرشرعيكحاكممكانتهتوكد

يأأوالملكيةبينتيشيناأسرةأعضاءأحدفإنGashulكا!اْكاكالااْمنابنولادةوبانتظار

ذلك.غضونفيسيحكممميز،آخرشخص

وهي:التاليةالأسطرفيذكرتفقدبينتيشينا،علىالمترتبةالخاصةالواجباتأما

الخاصةأسرتهإلىينتميانأنهمالوكمابودوخيبا،زوجتهوخاتوشيليحمايةعليهيُفرض

يحتويأنيستبعدولاالأعداء.ضدعسكريةبقواتالعطمالملكيدعمأنوعليهبه.

عزيرو.معاهدةفيمحددهوكماجزيةبدفعالتزامهالمعاهدةمنالمفقودالجزء

تجاهالمخلصةبينتيشيناسياسيةعلىشاهداًشاوشجامووامعاهدةمقدمةتحمل

خاتوشيلىإىقبلهمنالمرسلةالرسائلوبخاصة،المكتوبةوالشواهد.حياتهطوالالحثيين

بودوخيبا،الملكةمنرسالةمسودةأيضاًوهناك.الانطباعهذاتعززوبودوخيبا،الثالث
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.Gashulاyawiyaْابنتهالقاءتنويكانتالملكةأنويبدولأمورو.مخططةزيارةتذكر

لا.أمتمتقدأموروإلىالرحلةكانتإذامايعرفولا

ألِةتسجلفلم،الأخرىالسوريةالدويلاتمعأموروبعلاقاتيتعلقفيما*أما

نيقميبابينماالناشىءالتراعفيالتوسطعلىقادراًأموروملكوكان.عدوانيةأعمال

ابنةمنأوجاريتملكالثانيعميشتمرووتزو!ماندا.والأمّانأوجاريتملك

خاتوشامنمكسرةأكاديةرسالةوذكرت.اللاحقةالنصوصذلكتظهركمابينتيشينا،

آخرشاو!امووا!نوا!ع.غيرالمضمونأنغيرمعاً،وبينتيشيناوكركميشتونيب

المكتوبةالموادفييذكرالمتأخر،البرونزيالعصرفيأمورو،فيالحاكمةالسلالةمنملك

توتخالياأبرمعندماأمورو،علىبعدملكاًشاوشجامووايكنلم.وأوجاريتخاتوشامن

بينبينتيشيناأبيهمعويظهرتارخونتاشا.ملككورونتامعمعاهدتهخاتيملكالرابع

بينالزواجأنعلىهذايدل.الملكاصهر"1بأنهيوصفحيث،المعاهدةشهود

معاللاحقةمعاهدتهفيأيضاً،،إليهأشيروالذي،الرابعتوتخالياوأختشاوشجامووا

الضواجهذاتمأمورو.ربمافيوليأللعهدشاوشجاموواكانعندماعقدقدكانتوتخاليا،

إلىأختهأعطىالذيهونفسهتوتخاليالأنقصير،بوقتكورونتامعاهدةعقدقبل

معالمعاهدةتوضعأنويجبملكاً.الأخيرهذايصبحأنقبلشاوشجامووا،

شاوشجاموواأنعلىهذاويدلقصير،بوقتكورونتا،معاهدةبعدشاوشجامووا

فايةتذكروا.الرابعتوتخالياعهدمنالأولىالسنواتخلالأموروعلىملكاًأصبح

الاَن.حئبها،المتعلقةالمصادرفيحكمه

عميشتمروومع،خاتيملكالرابعتوتخاليامعشاوشجاموواالمباشرالتزامنيربط

نأاحتمالمنالرغمعلى.كركميشملكتيشوبإنيومعأوجارسا،ملكالثاني

شاهديوجدلا،الملوكهؤلاءخلفاءعهودخلالأيضاً،حكم،قدشاوشجامووايكون

"ملكاًأصبحربماالذيتارخونتاشا،حاكمكورونتاباستثناء،معاصرينحكامعنآخر

.قصيرةلفترةلخاتيعظيماً"
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رسختشاوشجامووأ،عهدخلالومصر،خاتيبينسلميهَعلاقاتسادت

توسعشكل،أخرىناحيةمن.الثانيورعمسيسالثالثخاتوشيلىبينمعاهدةبإبرام

خطراً(الأولنينورتاوتوكولتيالأول)شلمنصّرالفراتباتجاهالوسطىالاَشوريةالمملكة

توتخاليابينأبرمتالتيالمعاهدةفيالوضعهذاوانعكس.سوريةفيالحثيةالسيادةعلى

شاوشجاموواتتويجذكريرد.حثيتيننسختينعلىوصلتناوالىوشاوشجاموواالرابع

منتحكمأموروفيهكانتالذي،الوقتمنبدءاًالسابقةالتاريخيةالأحداثسردبعد

منللمعاهدةالخاصةالشروطوطلبت.الحاكمةالسلالةمؤسسعزيروقبل

يتعاملوأن،العظيمالملكأعداءعنوالإبلاغ،وخلفائهالحثىالملكحمايةشاوشجامووا

مصرملوكإلىاشيروقد.لأعدائهعدواًيكونوأن،العظيمالملكأصدقاءمعبلطف

الوقت،هذافي.محتملونأعداءأنهمعلى،الحثىللملكالمرتبةفيالمساوينوآشور،وبابل

إلىتجارإرسالشاوشجاموواعلىمحظراًوكان،خاتيمعحربحالةفيآشوركانت

ع!سكريةفرقةتجهيزوطلب.المعاديالبلدهذامنتجارمرور()أواستقبالأوآشور،

نأعلىالمعاهدةونصت.خصومهضدتوتخاليادعمبهدفوفرسانمشاةمنمؤلفة

نأهذايعني.تتوقفأنيجبالإيجى(،لمالعا)أيAhhاyawaْأخيّياوابلادمعالتجارة

أمورو.ملكقبلمنتسدأنيجبآشمورإلىالبحرساحلمنالممتدةالبريةالطريق

بلفقط،أساسيةترتيباتتتضمنلمشاوشجامووا،معالمعاهدةأنجلياً،يبدووهكذا

.آنذاكالمتبعةالسياسةفيكأداةأيضاًتخدم

ملككانإذامامعلوماتبأيةشاوشجامووابحكمالمتعلقةالوثائقتزودنالا

بأموروالمتعلقةأوأوجاريتصالمكتوبةالوتائقوتركزلا.أمللمعاهدةنحلصاًأمورو

اهـ.اكم(أموروملك)وآختبينتيشيناابنةمنالثانيعميشتمروطلاقهما:قضيتينعلى

القضيتينكلتاأترتوقدأمررو.منأخرىأميرةوهى"،العظيمةالسيدةابنة11وقضية

فيالحثيالحكمسلامةوعلىلخاتي،تابعتينمهمتينمملكتينبينالعلاقاتعلى

تيشوب(.)إنيكركميشفيونائبهنم(الرا)توئخالياالعظيمالملكتداح!!.وتطلبتاسورية

18و

http://www.al-maktabeh.com



"عادية"اتصالاتوجود،رسائلمعظمها،أوجاريتمنأخرىنصوصتُظهر

تذكر،حثيةرسالةكسرةوهناكشاوشجامووا.عهدخلال،وأوجاريتأموروبين

قد.زواج.ممشاريعيتصل،وبحربالأمريتعلقربماوآشور،كركميشجانبإلىأمورو

أموروأنتماماً،مؤكداًويبدو،الرابعتوتخالياهوالكسرةهذهفيالمذكورتوتخاليايكون

رسالةهي،أخرىكسرةوهناكشاوشجامووا.قبلمنالوقتذلكفيتحكمكانت

قد.عسكريةوفرقمصربخصوصأموروإلىتشير،المرسل"سيد"المكإلىموجهة

.العرشإلىشاوشجاموواصعودقبلسائداًكانالذيبالوضععلاقةلهذايكون

،الإطلاقعلىملكهناككانإذاماأوأمورو،يحكمكانمن،معروفغير

حكمسنةقبلالمنطقةهذهفيخ!امهاالبحر"اشعوب1جماعاتأولىنصبتعندما

أمورو،إلىإشاراتالمتضمنةالنصوصتزودنالاقصير.بوقتالثالثرعمسيس

الفترةعنإضافيةمعلوماتبأية،الآنحئ،معروفغيرحاكمعهدعلىوالمؤرخة

أوجاريتملكإلىالمرسلةالرسالةوتستحقوسلالتها.أمورومملكةتاريخمنالأخيرة

نأ،بأدبأوجارسا،ملكمنفيهاطُلبفقد.الاهتمامParsuبارسوالمدعوقبلمن

ماسابقاًالعادةكانتكماا!ه(،يذكرلماعدوبتحركاتالمتعلقهَالأخباركليوصل

ليستمنطقةفينشطاً،كانالعدوأنواضحاً،يصبحوهكذاوأمورو.أوجاريتبين

الوضععلىتماماًينطبقوهذاأيضاً.لأمورو،تهديداًيشكلمما،أوجاريتعنبعيدة

المتوسط،البحرشردتىكالفيتقاتلالبحر"،اشعوب1منجماعاتكانتعندما

)قبرص(.ألاشياحاكمطريقعنأوجاريتملكإلىتحركاتهاأخبارووصلت

سوريةجنوبفيالمدنيةالمراكز-4

حمصسهلجنوبالواقعةالمناطقأي،سوريةمنالجنوبيةالأجزاءكانت

فيالحالىعليهكانعما،مختلفبشكلسياسياً،منظمةالبحر،شاطئعلىعكاروسهل

وبينما.مصريينموظفينإشرافوتحتالفراعنةبدولةمرتبطةكانتفقد.الشمال

فإنيظهر،كماالبدو،لأشباهقبليةاستيطانمناطقوالصحراويةالجبليةالمناطقكانت
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البنانوجبالالغربيةلبنانجبالبينماالمحصوروالواديالجنوبيةالساحليةالمناطق

عددإلىانقسمتحورانمنالخصبةوالأجزاء)ديمشقى(دمشقوواحة)البقاع(الشرقية

لها.التابعةوالمناطقالمدنيةالمراكزمن

فيالسياسيالتركيبعنأساسيةماتمعلرتعطىالى،العمارنةرسائلتذكر

مختلفة.مدنعلىولاةأومحليينحكامأحماء،المعنيةالفترةخلال،سوريةجنوبي

إرقاتاحاكمAdunaأدونا:أسماؤهمالتاليةالحكامعُرففقدالساحليةللمنطقةبالنسبة

,75AE )014Irqata)المدينةشيوخأرسلبعدها.العمارنةفترةخلالقُتلالذي

وقدللخابيرو.وعداءهملهولاءهمفيهايؤكدون)001AE(المصريالفرعونإلىرسالة

!يذكرلمالعبما.هذاعلىعزيروتلومأول.ع()93رسالةفيإرقاتاحاكمقاتلإلىاشير

أمورولدولةالتابعةالمقاطعةجزءاًمنأصبحتالمدينةأنالواضحمن،التاليإرقاتاحاكم

فيهاكانالتيالفترةخلالالمدينةهذهعلىوالياًجبيلحاكمأدّاربكانبعد.فيما

وتعطى.المدينةكالالواقعةالمنطقةفينشطينعزيرو،وبخاصة،وأبناؤهعشيرتاعبدي

العمارنةرسائلمنأخرىورسائل(EA86-95,أ-أه.138)362مصر،إلىرسائله

أزهـ،أدّاربجابهت.حكمهفترةخلالجبيلقيحدثقديكونأنيمكنعماانطباعاً

كإمارةأموروظهورإلىقادالذي،السياسيوالتطورالخابيروحركةسهلت،اجتماعية

المدينةحكم.)142AE(بيروتإلىواللجوءجبيلمغادرةعلىواجبرذاتها.بحدقائمة

رسائلبضعةخلالصتالمعروف'Ilirap؟اْرابيخإليالمدعوأدّاربأخوذلكبعد

ول!3)،67أخريمينرسالتينفيإليهواشيراول!ع(،.91328،)014مصرإلىأرسلها

الحكمتحتبقيتبلأمورو،مملكةضمنجبيلتدخللملعزيرو.كحليف(137

برديةفيمصريهَكمقاطعةجبيلتُذكر.الأثريةالشواهدتؤكدهاحقيقةوهذه،المصري

تشير.أوجاريتمعاتصسالاتقيامعلىاقتصاديةنصوصوتشهد.Anastasiأناستاسى

الإيجي.لموالعاقبرصهـعتجاريةاتصالاتوجودإلىالأتريةالمكتشفات
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الم!هـيذكر،رالٍيخكمهاكانبأنهعرفتالىqBeruta)بيروتتأتي،جبيلبعد

/Ammuniraاحمّونيراأمّونيرا:يلىكماالعمارنةرسائلفي Hammunira.كانت

بووتمشاركةفيالسببهوهذاكانوربمااقتصادياً.جبيلظلفيبالتأكيد،،بيروت

يُقَدَّملمأدّاربطلبهالذيوالدعم.,1O1AE(,114)118جبيلضدعملياتفي

عندماسياسياً،ملجأأدّارب!اعطى.ضعيفةجبيلأضحتعندمابلول!3(9)زمباشرة

العمارنة،عهدبعد،بيروتوتظهر!(.,137.136A)142مدينتهمغادرةعلىأجبر

السياسي.بالتاريخعلاقةأيةذكردونولكن،أوجاريتنصوصفي،متعددةمرات

زيمريدّازيمريدا،،الفترةهذهخلال،الآخرينالمحليينالحكامومن

Zimrida/ Zimriddaصيداحاكم(Siduna).الحكام،كسياسةزيمريداسياسةكانت

المصريالفرعونإلىالموجهةرسائلهفيالولاءإظهارهوهى،العمارنةعصرفيالآخرين

145()144AE,.الخاصةمكانتهلتقويةحولهاوماجبيلفيالوضعمناسثفادأفغير

كماصور،علىوالهجومجبيلضدعدائيةبأعمالالقيامإن.البحريةالتجارةفيبه

نأمحتملاً،يبدو.السياسةهذهضدأنهعلىإليهيُنظرأن،يجبالنصوصبعضمنيظهر

نصوصوتتضمن.162AE(:127بيروتفيإقامتهبعدصيداإلىلجأأدّارب

وأرسل"كامكا!.-ول44ولأدّويباخيدعىلصيداآخرحاكمعلىشاهداًأوجاريت

أوجاريت.ملكأخيهإلمىرسالةصيداملكImtuإمتوالمدعو

c)اْصورأما (Surr،ميلكىأبيحاكمها،العمارنةرسائلفيفيمثلها

Abimilki155146الرسائلمرسلAE-.الأخرىالإشاراتتتعلقأنالمحتملومن

فيصورحكومةفيحصلالذيالتغيير،دوّنوقد.المدينةلهذهآخربحاكمصورإلى

وذلك،أوجاريتملكمقرمعفيهاالملكمقرقورنحيثc(EA89)أدّاربرسالة

قُتلعندماصور،حاكممنالمتزوجةأدّاربأختقُتل!وقدوغناها.اتساعهابسبب

يجبلذلك،العمارنةفترةآخرفيميلكىأبيرسائلتؤرخ.وأسرتهالمدينةهذهحاكم

هوكانإذامامعروفوغير،ميلكيأبيعهدقبل98AEفيالمدونةالحوادثتوضعأن
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قام،هجومإلىميلكىأبيرسائلوتشيرلصيدا.منافسةصوركانت.سلفهخلعالذي

فيماأمالصور.المواجهةالمدينة!لzuأوزوعلىبالاستيلاءفيهنجحوا،الصيداويونبه

عدائيابللاول!ع()29متحفظاًكانصورموقففإنجبيلمعبالعلاقاتيتعلق

(114EA.)مراسلاتتتضمنكانت،اقتصاديةاتصالاتإلىأوجاريتنصوصوتشير

في11أخيهااإلىصورملكبعثهاأمورابي(عهد)منرسالةذلكإلىتشيركما،الحكامبين

مصر،معالوثيقةالعلاقاتوتظهرمصر.إلىمبحراًكانمركببغرقتتعلق،أوجاريت

صورفياكتشفتالى،الثالثورعمسيمرالأولسيىالفراعنةمسلاتخلالمن

.الحفرياتخلال

ورعمسيسالأوللسيئالطبوغرافيةالقوائمفيصورتظهرذلك،إلىبالإضافة

عهدفيعاشمصريلموظفالحدود"ايوميات1فيوكذلك،الثالثورعمسيس)؟(الثاني

.ميرنيبتاخ

تلتالى،الفترةفيالمؤرخةالقليلةالوثائقهذهخلالمنواضحاً،يصبحوهكذا

محلية،سلالةتحكمها،الساحلعلىالرئيسيةالمدنإحدىكانترصوأن،العمارنةفترة

سورية.فيالمصريةالنفوذمنطقةإلىوتنتمى

علىأهميةالمدنأكثركانتوصوروصيداوبيروتجبيلأنسبق،مما،يتبين

بينهاتفصلوكانتدراستها.بصددنحنالىالفترةخلال،لسوريةالجنوبيالساحل

.المدنهذهإحدىإلىتنتمىكانتبينهاالواقعةالمناطقمعظمأنغير،محددةمسافات

سهلمنالجنوبإلىالواقعةالمنطقةفي،أخرىمدنعرفتذلك،إلىإضافة

وشيجاتاءلاأثيحولوأمّياأكاولوأمىلااْ)،**4طهـووخلياءأ!34أرداتامثلعكار

ShigataوبطرونةBatruna.صريبتاهناككانت،الجنوبوفيSarepta(أكم5نحو

ذلكعلىتشهدكماإقليمى،كمركزدوراًلعبتقدتكونأنيمكنالىصيدا(جنوب

المكتشفة.والآثارالنصوصبعض
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والمعروف،الشرقيةلبنانوجبالالغربيةلبنانجبالبينماالواقعالواديكان

الشمالية.الأجزاءفيوبخاصة،التاريخقبلماعصورمنذ،بالسكانمكتظاً،البقاعباسم

المصريةالمصادرفيتخشيبلادتدعىحمصسهلعلىالمفتوحةالمنطقةكانت

هذهفيمستوطنةثلاثيننهبأنهالثالثتحوتموسالمصرك!الفرعونذكروقد.والمسمارية

تؤكدهابالسكانمكتظةكانتالمنطقةهذهأنحقيقةوأنUrk.1442VI()4البلاد

منطقةبدءاًمنربماJahshiتخشىمنالجنوبإلىتمتدكانت.الأثريةالمسوحات

/cAmkaعمكيعمكا،بلاد،بعلبك Amkiوليس!جغرافيةوحدةتشكلكانتاليئ

TushultiوتوشولىHashabuوخشابوHaziخازكَبمدنكانتوربما.سياسية

الجزءفيتقع،مصريةنقوشومنالعمارنةنصوصمنالمعروفةوإيبشاسى

مثل:حليينحكامأعاءالعمارنةرسائلتذكر.بعلبكمنمقربةعلىعمكامنالشمالي

JومايرزاناIldayyاْإلداى Mayarzana175()185خازيAE,وبيريBieriد

ول!3)!185توشولتي!(مصريح"أكاطولكاطهـ)اسموأمانخاتيأكهـ5(،)74خشابو

.(EA,187)363هـإنيشاسىAbdirishaريشاوعبديShatiyaوشاتيا،(186

كتابعينأنفسهموأظهروا،الأعلىسيدهمأنهعلىهؤلاءالمصريالملكخاطبوقد

مخلصين.

ويُتهم.,185AE()186رسائلعدةاهتمامموضعونشاطاتهمالخابيروكان

EA471,)أخرىرسائلوتشير.الجماعاتهذهمعبالتعاونأيضاًتوشولتيحاكم

ثهاليفيالحتيينتقدممععلاقةلهقادش!،ملكأيتجامابهقام،هجومإلى.175(363

إلىبناتهإحدىإنيشاسىحاكمشاتياأرسلأول.ع()87الرسالةوحعسب.سورية

.المصريالبلاط

فيالأبعدالجنوبإلىتقعKumidiوكوميديGuddashunaجودّاشوناكانت

الحاكموهو،المصريالفرعونإلىرسالةبعثYamiutaيميؤتاالمدعوكان.البقاع

هىكوميديأنالمؤكد،من.بدلَةموقعهاالآنحئيحدد،لمالتيشوناجودّا!المحلي

أو4
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الألوابعفرصتالكشفعنالأثريةالتنقيباتأسفرتحيث،الحاليةاللوزكامد

مقراً،الوقتلبعض،المدينةكانت.المتأخرالبرونزيالعصرإلىالعائدةوالآثارالمسمارية

Pyhuru),Pahuraبوخوروا!هرابيصو(بالأكاديةالقبهكبيرمصريلموظف

يأ"رجلى"هوArashaأراشايدعىمحلىحاكموجودعلىشاهدوهناك.

نصوصرقيمراراًيذكرالذي?Biryawazaبيرياوازاإن(.)891AEكوميديوالي

المصريالنفوذمنطقةمنالشرقيةالأجزاءمننسبياًواسعةمنطقةفينشطاًكان،العمارنة

(.أول!ع)79مؤقتةلفترةولوأيضاً،كوميديعنمسؤولاًوكان،لأ(b)!سوريةفي

قي،دمشقواحةوبخاصةحمص،سهلجنوبالواقعةالجبليةالمنطقةتظهر

على،الأهميةبعضالمنطقةهذهاكتسبتوقداس!"ل!((.Ub)س!أوبيتدعىكبلادالنصوص

كانت،ربمامنها،الغربيالشماليالجزءوفيالميلاد.قبلالثانيالألفمنتصفمنذالأقل

نصوصتشير.الثالثتحوتموسعهدمنذسابقاًالمذكورةولuhاzzْاْروخيزيمدينةتقع

هذاأرسلوقدومنطقتها.للمدينةكحاكمArzawiyaأرزاوياالمدعوإلىالعمارنة

كحليفLapanaباناyحاكممعومعروفqEA191,)291مصرإلىرسالتين

ضدأموروملكعزيرومعتعاونأنهوقيل4EA35,)54قادشملكملكلأتيجاما

أما.)791AE(القلمونمنطقةفيتقعكانتأنهاالمحتملمنالىcShadduشدّومدينة

D/اmashqi,Tamashgaْ)،دمشق T)عهدمنذ،المكتوبةالمصادرفيذكرهايردالتي

11أوبيابلاد1فيتقعكمدينة)53AE(العمارنةرسائلإحدىفيفتذكر،الثالثتحوتموس

قضايامناقشةأجلمنالإخوة"11بعضهناعزيروقابل.المصريللفرعونومخلصة

إليهاويشيربيرياوازا،معمرتبطة791AEالرسالةفيدمشقوتظهر5(.اول)70سياسية

كانتدمشقأنمنالرغموعلى!لأ!ا!2.زلاياللمدعوكمدينةكوميديمننص

علىدليلهناكفليس،بردىنهريرويهاالتيالخصبةالمنطقةوهى،للغوطةالمدنيالمركز

الطريقفضلتأنها،الواضحمن،التي،والإقليميةالعالميةالتجارةفيللمدينةبارزدور

.البقاع.ممحاذاةالذاهبة
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منطقهَفيوبخاصة،سوريةجنوبأقصىفيجرتالتيالأترية،التنقيباتكشفت

وتسمي.البرونزيالعصرمنمستوطناتوجودعلىالدالةالشواهدبعضعن،حوران

791AE,بوصرونامثلمنهابعضاًالعمارنةنصوص )991 Busruna)?التيالمدينة

أحماءوهناكبيرياوازا.!معارضاًكانمحليحاكمومع،الحاليةبصرىمعاسمهايتطابق

لتمَشخيميمثلىالمنطقةهذهفيتةكانتأنهايحتملأيضاً،أخرىمدنأومستوطنات

)-L ShashhimiميلكوعبديكمهاA ،302 AbdimigkuـهE)بشانيزيريو

bashaniْاZir102,أرتامنياا)حاكمهAE Artamanya)وموشيخوناMushihuna

Ashtartuعشتارتوالسياقهذافيتذكرأنويجب.(3uttarna"شوتارنا)حماكم

Ayyabآَيا!المحليحاكمهاأرسلفقد.حورانمنالغرييالجزءفيالواقعةعشترة()تل

ولبم(.)364مصرإلىرسالة

المراكزمنالعديدإلىانقسمتسوريةفيالمصريالنفوذمنطقةأننرىوهكذا

أيةالطبيعيةوالظروفالمصريةالإمبراطوريةفيالاندماجيعطلمو.القبليةوالمناطقالمدنية

سورية.ثهالفيالوضععليةكانامبعكسكبيرةسياسيةوحداتلقيامفرصة
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و)المصا

.D .J Wiseman, The Alalakh Tablets, London 5391 (texts without an asterisk. but

0.-70 Dietrich(ول+ا128+)!سمalso nos. ,2 ,3 13 and .)14 For the census lists

Loretz, WO !/V )9691( ,39-57 for the inscription of the statue see, most recently

F13)8191(926-102 (new edition in preparation), cf. also07لا,Dietrich-.0 Loretz

thetranslation)لا++!5/1)8591( by .M Dietrich and.0 Loretz in.0 Kaiser (ed

,405-105..and the discussion of the historical value of the inscription by .G .H Oiler

.ds.,) dumu--2edub- ba-a (Fs. .A W!س)in: .H Behrens - .D Loding - .M .T Roth

0417-4119891,Sj ! berg), Philadelphia

301-126ص،,928891-03تاريخية(دراساتألالاخمللثإدريمى(مرعيد.عيد:وبالعربية

.R .H Dornemann, Archaeology 6/31 )7891( ,26-02 and ,.di in: .J - Cl. Margueron

234-217.0891,ed.,) Le Moyen Euphrate,Leiden)

521-13704-1,()949143Ch. Virolleaud, Syria 1 1 ;342-311)0391( .J Bottero, RA

.آس!(ل!701113.)بم

32also .N Na' aman, JCS!بمس;.CTH75 (Tami- Sharruma treaty): KBo16 and dupl

KUB XXXI64 (CTH،)12 for Hantili the edict of34-0891.42).مء For Murshili)I
,53Telipinu"ءا Kbo111 68+1 and dupl. (CTH ,)91 cf now.1 Hoffmann, Der

8491.Telipinus (Theth. ،)11 Heidelberg

Urkunden des dgyptischen Altertums, IV. Abt.: Urkunden der .18 Dynastie, Leipzig

313-1(,9090-6091 Berlin 5891-5591 =( Urk. .)VI Translations: Fasc. 4-1 (Urk. IV

315-by .K Sethe, Berlin 8491 (reprint of the edition of ;)1491 fasc. 16-5 (Urk. IV

(1225 by .A Burkhardt, .E Blumenthal, .I Muller, .W .F Reineke, Berlin ;8491 fasc

f22-17لا(3كا.2117-227)!97لأكا*.ئ!عأ.ك!ح!س!امأولاؤ84"س!3(م!أولهم"،س!س!4أ(أهوله

also .J .H Breasted, Ancient Records of Egypt =( ,)RA vol. 11، Chicagc-6191.حم(

1(.,6091 and .D .B Redford, JAOS 99 )9791( 287-027 (Amenophis

1222-9791.J - .C Courtois, in: Supplement au Dictionnaire de 1 ، Bible. .9 Paris

.,1288 with a bibliography of the epigraphic discoveries on pp، .،4912-9128 .W H

8691.van Soldt، +.: .K .R Veenhof (ed.) Cuneiform Archives and Libraries, Leiden

142-121.()88915;402-691 .M Liverani, SEL

Le Palais royal 'd Ugarit =( PRU), ed. by CEL - .A Schaeffer. As far as texts are

:concerned, they are to be found in following volumes

PRU 11: Ch. Virolleaud, Textes alphabetiques des Archives East, Ouest el

5791.Centrales, Paris

PRU III: .J Nougayrol, Textes accadiens et hourrites des Archives Est, Ouest el

.5591Centrales, Paris

PRU IV: .J Nougayrol, Textes accadiens des Archives Sud (Archives

05691Internationales), Paris

PRU :V Ch. Virolleaud, Textes alphabetiques des Archives Sud, Sud- Ouest et du
6591.Petit- Palais, Paris

PRU VI: .J Nougayrol, Textes cundiformes babyloniens des Archives du Grand

0791.Palais et du Palais sud 'd Ugarit, Paris

:Ugaritica, ed. by CLF - .A Schaeffer. As far as texts are concerned. cf, the volumes
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Ugaritica III: CLF. - .A Schaeffer, Sceaux er cylindres hittites epee gravee du

.cartouchede Mineptah, tablettes chypro- minoennes (c£.0 Masson, Ugaritica VI

5691.,9691 (293-937 et autres decouvertes nouvelles de Ras Shamra, Paris

,Ugaritica:V CLF. - .A Schaeffer - .J Nougayrol - .E Laroche - Ch. Virolleaud

Nouveaux textes accadiens, hourrities et ugaritiques des Archives et Bibliotheques

.6891privees 'd Ugarit. Commentaires des textes historiques, Paris

especially the!7891.مس;Ugaritica VII: .F al- Ouche - .A Caquotet ,.la Paris - London

contributions of .A Herdner (p. ,74-1 ,)78-75 .A Caquot (p. ,134-121 )893-938 and

146-135(..J..T Milik (p

:For the alphabetic texts, two corpora were published

.A Herdner, Corpus des tablettes en cuneiformes alphabetiques decouvertes a Ras

,Shamra- Ugarit de 9291 ،,9391 Paris;6391 .M Dietrich- .0 Loretz- .J Sanmartin

1/24(,Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit =( KTU) I (AOAT

-.Kevelaer/Neukirchen - Vluyn.7691 Cf. also.A Caquot- .J- .M de Tarragon- J

,L.Cunchillos, Textes ougaritiques,:11 Textes religieux et rituels, correspondance

.9891Paris

Further text publications: .L .R Fisher, The Claremont Ras Shamra Tablets (AnOr

,(48 Rome ;7191 .M Dietrich - .0 Loretz, Die Elfenbeininschriften and S - Texte

testi rituali!كرا،ءا)ص.ausUgarit (AOAT,)13 Kevelaer/ Neukirchen- Vluyn;7691 P

8191.Testi, Romaا:,di Ugarit

..P Bordreuil - .A Caquot, Syria 56 )9791( 315-592 and 57 )0891( ;373-343 D

Arnaud - .D .A Kennedy, Syria 56 )9791( ;324-317 .P Bordreuil, : La Syrie au

the03-92)0891-7891(;15-11مءBronze Recent, Paris ,8291 ,45-43 cf. AAAS

summaryأولaltص!ول given by .A Bounni, in: .H Mengel (ed.,) Geschichte and Kultur

12.(0891)104 fلاع,Vorderasien.Berlin,8291,21-17 and .M Dietrich-.0 Loretz
141،(0691)3,11لأ53)7391(284م) )Tell Sukas/ Shuksi); .G Wilhelmولول,J.Riffs!.

8691.d.,) Kamid el- Loz ,8191-7791 Bonn!ص)and .G Mansfeld, in: .R Hachmann

f945(7691 (TellNebi)83لا,A..R Millard158-155);(Kamid elLoz/ Kumidi

11.,(9791)68-63 )Sarafand/ Sarepta), and id!لا,Mend/Qidshu); .P Bordreuil

14-5.)8291(32Semitica

,D..0 Edzard, in: .D.0 Edzard- .R Hachmann- .P Maiberger- .G Mansfeld

.135-131(8291,32,Kamid eI- Loz - Kumidi (SBA,)7 Bonn ,0791 62-55 (cf. SBA

07All These texts are letters. An exercise text was published by .D .0 Edzard, ZA

،(.d!س)(0891 ,54-52 a fragment of unknown type cf. .D .0 Edzard, in: .R Hachmann)

147-145.8691,Kamid el- Loz 7791 - 0891 (SBA,)36 Bonn

.S Lackenbacher, In: .J - .M Durand - .J - .R Kupper (eds.,) Miscellanea Babylonica

.44-93(.Fs.M Birot), Paris,8591016-153 (for the seal cf. .D Beyer,ibid)
8(7691) 945 .f and AAAS03-92)0891-9791(302 (variant ofلاع,A..R Millard

,alphabeticUgaritic); .P .J Parr, AfO 26 )9791-7891( 161 .f and .A .R Millard

2AAAS 03-92 )0891-9791( .202 For a stela of pharaoh Seti I cf. .M Pezard, Syria

)2291(801.م

(,D.Arnaud, Emar VI: Textes sumeriens et accadiens (Recherches au pays 'dAstata
also other texts4.79حم(، Paris،,8791-8591 Further volumes are inpreparation-أ

77from Emar and vicinity, now mostly in private collections: .J Huchnergard, RA

241-211;)8791(5(8391;43-11 .D Arnaud, Aula orientalis2)8491(,188-917and)
.A Tsukimoto, AcSum 6)8491(,74-65 and01)8891(;918-153 .G Beckman, JCS

,alsoa Middle Assyrian legal text from el-Qitar: .D .C Snell04)8891(;68-61ع!م

Abr- Nahrain 22 )8491-8391( 017-915 ht13( century, Hurrian personal name3)، nd

an "Emar- type" economic text from the antiquities market: .R .M Whiting, State

.101-99)8891(2-11Archives of Assyria. Bulletin
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191_'.J .A Knudtzon, Die el- Marna - Tafeln (VAB ,)2-1/2 Leipzig 7091 and

8(..reprint Aalen;)6491 .A .F Rainey, El Amarna Tablets937-935(AOAT)
Kevelaer/ Neukirchen- Vluyn0791 (new edition.)7891 A new translation

afterا،)سس!3 collation of texts) is published by .W .L Moran-(.V Haas - .G Wilhelm)

8791.Iettres 'd El- Am"rna. Paris

,D..B Redfor،مء(.Historicalinscriptions: Breasted, AR III $$21-1 (Urk. IV2126 f

.A.J!111$$,156-08.مصBASOR 21 1 7391() 94-26 ( Horemheb.) - Breasted, AR

.Spalinger,Bulletin of the Egyptological Seminary (of New York)1 )9791( 68 if

leولand .W .J Murnane, The Road to Kadesh. .A Historical Interpretation of the Be

$$Reliefs of King Sety I at Karnak, Chicago ,8591 53 ff. (Seti.)I - Breasted, AR III

,362-892 cf. .A .H Gardiner, The Kadesh Inscriptions of Ramesses !11 Oxford

0691;*"؟ك! .F .H Weissbach, Die Denkmaler and Inschriften an der MUndung des

.el-Kelb, Berlin - Leipzig,229122-17 (Ramses .)II- Breasted, AR IV$$,82-95 cf

223-)8591(1/79.E Edel, in: Melanges Gamal Eddin Mokhtar = Bulletin 'd Egypte

(.111237 ) Ramses

Treaty with Hatti (Ramses,11 year ;)21 Egyptian version, Amon temple of Karnak

.andRamesseum: KRI،11 Oxford,7191225 ,.ff cf. Breasted, AR III$$,424-415 A
the!25)2591(;238-181.مسCh. Kuentz, ASAE!6(0291ا)97،بحهح.H Gardiner, JEA

153-143.8391,2/1,translation by .E Edel in TUAT

Topographical lists: Simons, Lists IX ;a .E Edel, Die Ortsnamenliste aux dem

Totentempel Amenophis' III., Bonn ,6691 and in: BN 11 )0891( 97-63 (Amenophis

.-1(III). - Simons, Lists XII (Horemheb). - Simons, Li 4 XIII- XV, XVII (Seti

XXXIIId);!سبم (Ramses IIIأJirku, Listen XIV, XIX, XX (Ramses ;)II Simons Li

14-16,(0891),.11لأ!14)8191(92-26. idلأكا,Gorgيلا.

81،11(CTH 04 (Shuppiluliuma 1,) 61 (Murshili!أي:Annals of the kings of Ha

Hattushili III), 84/83 (pertaining to the "deeds" of Shuppiluliuma I andMurshili)

11(.

122Treaties: CTH 19 (with Ramses ,)II ,62 29 and 501 (with Amurru), 05 and

also!مس.(.with Karkamish)، 75 (with Halab،) 53 (with Nuhashe), 135 (with Tunip)

the introduction to the treaty with Shattiwaza of Mittani (CTH 51 and)52 and the

.(additionalfragments published in Kbo XXVIII114-111 (Akkadian

Royal decrees/agreements: CTH 57 (acknowledgement of Piyashili), 61 (Barga

.(affair

Letters: CTH 156 (Ramses 11 to Hattushili I،11 pertaining to Syrian war3,) 391 ( + om

Benteshina of Amurru), 691 (to the king of Karkamish). For other letters with

references to Syrian principalities cf. .A Hagenbuchner, Die Korrespondenz der

.9891Hethiter, 2 (Theth. )16 Heidelberg

,(Royalprayers with historical allusions: CTH378 (plague prayers of Murshili II

Murshili(.937لاس! ,)II cf. .D Surenhagen, Paritage aus hethitischer Sicht

937 )Studia1ي!+حhistorischen Aussagen and literarischer Stellung des Textes

8591,Mediterranea ,)5 Pavia

1115(..A .K Grayson, Assyrian Rulers of the Third and Second Millennia BC (to

cf,1017291بعهم;)مء .A .K Grayson, ARI ,I Wiesbaden)!1287891بمء(حهك,Toronto

.235-217)8891(54.H .D Gaiter, JCS
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الحديدعصربدايةفيسيةوالسبالعرقيةالتغيرات-أولاً؟

.م(.ق-0020004،)نحوإ

درالمص-ألا

لناأوضحتا!كبالسوريةالأرشيفاتدُمِّرت،بقليلذلكبعدأو.مق0012نحو

يمكن،مكتوبةشواهدتوجدلاالاَنوحئالمتأخر.البرونزيللعصرالسياسيالتاريخ!

المعلوماتندرةوقادتالميلاد.قبلالثانيالألفمنالأخيرينالقرنينمنمقارنتها

المكتولةالمصادرنقصتفسيرويمكن".المظلمالعصر11بالفترةهذهتسميةإلىالمكتوبة

وبتطورالأرامية،الجماعاتبهجرةأساسىوبشكل،العرقيةبالتغيراتنفسهاسوريةمن

مواداًرئيسربشكلاستخدمتالتي،المستقيمةالساميةالكتابةأي،للكتابةجديدنظام

بعضرببقاءسوريةفيالمناخحمحر!وقد.النصوصلتدوينجلود()بردي،للتلفقابلة

تارنَحيةأهميةذاتوكلها،فقطالمعادنأوالفخارأوالأحجارعلىالمحفورةالنقوش

)1(.السياسىللتطوربالنسبةثانوية

الكتابةتقاليدفيهاتتأثرلم؟مناطقمنالأخرىالمفيدةالنصوصبعضوأتت

المناطقبتلكونعني،وفلسطينسوريةفيحدثكمانفسها،بالدرجةالسياسىوالوضع

نفمسهالنيلوواديالاَسيويةأقاليمهاعنالدفاعفإن.ممصريتعلقفيماآشور.وبلادمصر

المدنمعالاقتصاديةالعلاقاتإحياءمحاولةإلىبالإضافةالبحر"،اشعوب1هجماتضد

بعدالسياسىسوريةبتاريخالمتعلقةالنصوصبعضاهتمامتتصدرالسوريهَ،الساحلية

.م)2(.ق0012عام

ل!0+
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المنطقةحئالسياسىنفوذهاتوسيععلىآشورسوريةفيالحثيةالقوةانهيا)شجع

إلىوالمتجهةالفراتمنالقادمةالتجاريةالطريقعلىوالسيطرة،السوريةالساحلية

البحر.ساحل

الأولبيليصرتيكلاتعهدعلىالمؤرخةالآشوريةالملكيةالنقوشوتعكس

العصكريةالنشاطات.م(.ق5601-)7301كالابيلوآشور.م(ق7601-)1114

)أمورو()؟(.ووسطها)خاتي(سوريةثهالمبقي

موجزتاريخيعرض-2

السياسيللتاريخإليهاالركونيمكنقاعدةلناتقدملا،القليلةالمكتوبةالموادإن

المصادرمننتائجواستخلاصالحوادثبعضعلىالضوءإلقاءباستطاعتنا.الفترةلهذه

.م.ق0001-0012بينماحدتتالتيالتغيراتنتائجتعكسالتي

الذيالفخار،تتابع)كركميش(جرابلسفيجرتالتيالأثريةالحفرياتأظهرت

العصرنهايةفيكبيردمارحدوثعلىدليلمنوما،خاصةاستمراريةإلىيشير

حكمهسنةصت،الثالثلرعفسيسنقشفي،كركميشإلىالإشارةإن.المتأخرالبرونزي

شعوب)جيوشجيوشهمأمامالوقوفتستطيعبلادتوجدالا1إنه:والقائل،الثامنة

اجتثاثه()أوشىءكلقطعتموالأشيا،وأرزاواوكركميشوقاديخاتيمنالبحر(،

قدسوريةفيالحثيةالنفوذمنطقةقلبأنفرضيةعلىقاطعاًبرهاناًيعتبرلا"،واحدةمرة

كانالى،المنطقةكركميشتعىالبحر.شعوبسببتهالذيبالدمارمباشربشكلقأق

المنطقةفيه.مماسوريةثهاليأيالحثي،للملككنوابالمدينةهذهملوكيحكمها

الفترةإلىتاريخهايعودوالئ)مسكنة(،اممارمنالأخيرةالنصوصتُظهر.الساحلية

علىالواقعةالمدينةأن،بوضوح،الثالثرعمسيسقبلمناحداثهادُونتالىنفسها

البحر".اشعوب1تقدميمسهالم،كركميشمنالجنوبإلىللفراتالغربيةالضفة
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اُخرى،سكانيةجماعاتأوالآراميونسبَّبهومحفوظاتها،لإيمارالأخيرالدمارإن

-Kuziتيشوبكوزيخاتمويشيرالبحر.شعوبوليس Teshupتيشوب،تالميبن

إلىينتميملك،قبلمنتُحكمتزالما،كانت،كركميشانإلىكركميق،ملك

ملكاليوماشوبيلوالحثيالملك،الماضىفيعينهقدكانالذك!كوشوخشارك!سلالة

كركميش.على

ملاطيةعلىنفوذهمدعلىقادراًيبدو،ماعلىهذا،تيشوبكوزممماكان

(c(Melidالتنقيباتأنالمؤكدومن.هناكجديدةحاكمةسلالةمؤسسوأصبح

والممالكالحثيةالإمبراطوريةبينالتشابهاستمراريةستظهر،أخرىأماكنفيالمستقبلية

الحثية.-السورية

المدينةإلىتصلتقدمهمأخباركانتالذين،أوجاريتعلىالأجانبخطرإن

نأكما،أوجاريتدمارفيسبباًيعتبر)قبرص(،ألاشيامنارسلت،رسائلبوساطة

قدكانإذاوبخاصة،البرونزيالعصرمدينةلنهايةمحتملاًسبباًيبقى،أرضيةهزةحدوث

كماللسفنمناسباًيعدلمو،التكتونيةالحركاتجراءمنكبيرةأضراربالميناءلحقت

الوونزي،العصرخلال،لعبتهالذيالدورأوجاريتفقدتحالأيةعلىقبل.منكان

جديدمنسُكنتأنهاغير،هانيابنرأسمستوطنةأيضاً،،نفسهالوقتفيودُمّرت

سوكاستلفيالمكتشفةالأثريةالشواهدجدد.وتشيروافدينقبلمنجزئىبشكل

فيانقطاعإلى)إرقاتا(أرقاتلوفي)صومورا(الكزلتلوفي(القديمةShuksi)شوكسى

أما..مدتى0012/0011نحو)كوميدي(اللوزكامدفيالقصر.ودُمرالاستيطاناستمرار

لمأنهافيبدووصاريبتا،وصوروصيداجبيلمثلالجنوبيالساحلعلىالرثيسيةالمدن

حكامقبلمنتحكمالبقاء،أماكنفي،واستمرتالبحر،شعوبتحركاتمنأبداًتعانِ

-Wenولوينامونقصةتُظهركما،آنذاك،كانوامحليين Amoمصر.منسياسيأ،مستقلين

رعمعسيصعهدمنالخامسةالسنةإلىيعود،مصريهيروغليفىنقشهناك

احمه.اختفىالذي؟(،حياتهفقد)أيرماداً""أصبحالذيأمورو"املك1يذكر،الثالث
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منالثامنةالسنةمننقش،ويذكروأخضعوا.وشُتتوا،اسروا،فقدأمورو،أهاليأما

أمورو،فيخيامهمنصبواالبحرشعوبأنحابو،مدينةمن،الثالثرعمسيسعهد

فمنقصير،بوقتالنقشكتابةقبلحدثقدهذا،أنوبماوالبلاد.السكانوقهروا

نفسهالشىءويصح.الخامسةالسنةفيالمدونةنفسهابالحادثةيتعلقاُنهالمحتمل

يبدو.وهكذا،أموروهزيمةإلىتشيروالى،البارزةالمنحوتاتعلىالموجودةالنقوشعلى

شعوبجماعاتغزومنكبير،بشكل،عانت،خلفهالواقعةوالمناطقعكارسهلأن

البرونز،عصرنهايةفيعزيرو،سلالةحكمتهاالىأمورو،مملكةاختفتوبذلكالبحر.

المنطقةعلىيطلق،واسعمصطلحإلىأمورووتحولت.الحياةإلى،أخرىمرةتعد،وا

الزعماءمنالعديدأنويبدوالبحر.وساحل)تدمر(الداخليةالصحراءبينماالممتدة

.أمورو"ملوك"أصبحواوكلهم،المنطقةهذهفييحكمونكانوا،القبليينأوالمحليين

الأولبيليصرتيكلاتنقوشفيأيضاً"أمورو"،مصطلحاتساعإلىيشار

المتوسطالبحرسواحليصل،آشوريحاكمأولكانالذي.م(،قألم!ه6)1114-

علىللحصوللبنانجبالإلىبيليصرتيكلاتسار.الأولأددكسشىعهدمنذ

السيطرةنفسهالوقتفيينويوكانآشور.فيوأددأنومعبدبناءلإعادةالأرزأخشاب

حئصتدةوالمصوأموروخاتيإلىوالذاهبةالاَراميينلمناطقالعابرةالتجارةطرقعلى

بيليصرتيكلاتنجاحاتعلى،رئيسىبشكل،النقوشوتركز.المتوسطالبحرسواحل

الملكوتلقى،فتحتفأمورو.وتدمرالبحرسواحلبينماالواقعةأموروبلادفي

منبيليصرتيكلاتوأبحروأرواد.وصيداجبيلبلادمنجزيهَ()أوهداياالآشوري

هذهخلالالبحرحصاناصطادحيثعكار،سهلجنوبفيصوموراإلىأروادمدينة

المارةالشماليةمستخدماًالطريقأشوربلادإلىذلكبعدوعادنسبياً.القصيرةالرحلة

وأخشابورهائنأموال:خاتيبلادملكتيشوبإنيعلىجزيةوفرض.خاتيلجمدعبر

إنيأنالمؤكدمنلكن!السياقهذافيتُذكرلم،كركميشأنمنالرغموعلىأرز.

الآرامي!تضدجماعاتأيضاًبيليصرتيكلاتوحارب.المدينةهذهفييقيمكان،تيشوب

الواسعةالمنطقةفييتجولونكانواأواستوطنوا،الذينالاَرامينِن(،)الأخلاموبدويهَالشبه
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ومدينةالجنوبفيرابيقووحئسوخوبلادفيعانةبينالأوسطالفراتغربالممتدة

11.لبنانجبلو"منحدراتتدمرحئوالواصلة،الشمالفِىخاتيبلادفيكركميش

جِبيلمدنمن)هدايا(جزيةاستلامهمنالرغمعلى،الآشوريالملكأنويبدو،

بالنسبةخاصةأهميةذاتنقوشهوتعد.الجنوبيةالمراكزهذهفيشخصياًيظهرلموصيدا،

فياَنتشرواالاَراميين،أنتُظهرإذ.م،ق0011عامنحوسوريةفيالسياسىللوضع

وصيداوجبيلأروادمثلالساحليةالمدنوأن،الأوسطالفراتغربواسعةمنطقة

ثهالمنأجزاءًيحكم،كركميشحاكمتيشوبإنيوكانمصر.عنمستقلةكانت

السابقة.الحاكمةالسلالةمعقربىبعلاقةيتصلكانإذامامعروفوغير.سوريةشرقي

إكور-أبيل-أشاريدابنهُآشورملكالأولبيليصرتيكلاتخلف

7401ول3 - (7501 Ashared- api !)kنأدونفقط،سنتينمدةحكمالذي.م(،ق

بيل--آشورهوالأولبيليصرلتيكلاتآخرابنالعرشبعدهاعتلى.نقوشأيةيترك

5601كالا - (7301 Ashur- bel-Kalaبهالخاصةنصوصهخلالمنالمعروف.م(،ق

يوجدلاأنهمع،العسكريةلحملاتهغرييكحدأمورو"لبلادالأعلىالبحر11تذكرالقي

وإن.السوريةالساحليةالمنطقةفيناجحةعسكريةنشاطاتعلىيدلآخر،شاهد

علاقةذوالبحرحصانواصطيادأروادمنقواربركوبعنيتحدثالذيالتقرير،

إلىحالياً،،تعزىالئالكسورة"المسلة11أنكما.الأولبيليصرتيكلاتنقوشمعوثيقة

كركميمث!منطقةفِىكالابيللأشورعسكريةحملاتأيضاًتذكركالا،بيلآشور

.الأولبيليصرتيكلاتلتقريروفقاًثانيةالنصاختير،للفراتالغربمةالضفةوعلى

الأعداءطاردبأنهيفتخرحيث،أبيهنقوشأسلوبكالا-بيل-آشوراتبع

المسلة11نصففى.نفسمهلبنانسلسلةبذلكيقصدولا".لبنانجبلاسفوح1حئ

أرازيقومدينةاعند1بريةوأبقارفيانقتلعنكالا-بيل-آشوريتحدت"،المكسورة

مطابقةبالتأكيدهىهذهأرازيقوإن".لبنانجبلسفوحوعندخاتيبلادقبلالواقعة

يؤكدوهذا،الحاليةالأسدبحيرةمنطقةفيللفراتالغربيةالضفةعلىالبراقعةلأرازيك
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تعتبركانتلتدممر،والملامسةالسوريةللباديةالعابرةالجبليةالسلسلةأنإلانطباع،

نأيمكنلا،المنطقةهذهفيكالابيل-آشورنشاطاتفإنلذلك.لبنالنجبلاسفوح"1

السورية.الساحليةالمنطقةعلىحقيقيةحملةحدوثعلىكدليلتستخدم

المصريأبحر،لالأفبيليصرتيكلاتالآشوريالملكعهدمنسنواتبضعةبعد

علىالحصولأجلمن،جبيلإلى"،العظيمالسوريالبحر11إلى)أونامون(وينامون

بأسلوبمكتوباًوصلناالذيالنصحعسبورع.آمونالإلهمركبلبناءأخشاب

رستالعليا.لمصرالكاهنالحاكمHerihorحريحورعهدخلالحدثذلكفإن،أدبي

كانالى،جبيلإلىتصلأنقبلصيدا،وعبرتوصور،53!دورفيوينامونسفينة

-Zakarبعل-زاكارالمدعويحكمها Ba' alمعالحاكمهذايتطابقربما.الوقتذلكفي

أمورو؟(.منمنطقةملك)أيأمورو""ملكيلقبالذي،السهمسنانمالك

لمفهو.لمصرخاضعاًيكنلم،جبيلحاكمأن،بوضوح،المصريةالقصةتظهر

يدفعوأأندونرع،أمونللإلهالأرزأخشابعلىبالحصولالمصريينلمطالبيستجب

جبيل،حاكممعذلكوينامون"11ناقش،لديهالموجودةالأموالنقصبسبب.الثمن

11.سيدهأمونمعلبنانئخارةعنامسؤولا1ً،جبيلفيإقامتهبسببيُعتبر،كانالذي

بهدايامحملاًمصرمنالساعىعودةبعدفقط،الأخشاببتوريدجبيلحاكمورضى

فيالمادةهذهاستخدامإلىإشارةهذاوفي.الجاهزالبرديمنلفةخمسمائةبينهاإضافية

فإنها،إليهالركونيمكنمفصلاًتاريخياًمصدراًتعدلا،وينامونقصةأنومع.جبيل

كلها.كنعانفيور.مما،جبيلفيالمصريالنفوذتدهورتعكس

فيالسياسيةالمراكزتعدداستمرارإلىالقليلةالمكتوبةالمعلوماتتشيرباختصار،

،أثرتوتحركانهم،البحرلثسعوبإن.الغريبا-لمحكمنظامفيإدخالهادونريخةسو

الشرقيةالأجزاءوبخاصة،الداخليةسوريةأما،السوريةالساحليةالمراكزعلىاضأكيد،لا

كاشتأنهاغير.الغربجهةصالجددالقادمينقبلمنمساسدولىبقيتفقدممها،

الساحلية.الجبال!تسوريةداخلتعلغلتالقي،الآراميةالحماعاتاصولحمّرمفتوحة

9،2
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كانتلأنهاإليها،الإشارةمجب،أخرىتطوراتهناككانتذلك،جانبإلىلكنر

الحديددورنزايدوهيألا،اللاحقسوريةلتاريضبالنسبة،الأهميةمنكبيرجانبعلى

وحفرالتربةص!خاصةأنواعحرأثةواص!،هوكماسهَّل،الذقي،الأدواتصناعةفي

لنقلىجديدةآفاقاًالواحد(السنام)ذيالجَمَلىاستخدامفت!كماالأشمسار.قطعرالآبار

الفينيقيةالمراكزشرقالواقعةالمناطقأيسوريهّ،لجنوبيبالنسبةهذا!يعني.البضائع

الرافدبة1بلاومدنالساحلعلىالواقعةالمأهولةالمناطقبينإ!سافةااختصار،الناشئة

المدنيةاكزالى!!عددازدهارإلىأدتالتيلعواملاأحدبالتأكيد،هذأ،كانوقد

إلىتاريخهايعودادقيوالآرار،النصوصردلكعلىتعشهدكما،سوريةفياتوالإء،ر

المهافىد.قبلالأولالألفلداية
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.م(:ق_0001745الحديد)نحوعصربداياتفيسوريةثانياً-

الاَشوري.والغزوالجديدةالسياسيةالوحداتتطور

فىرلمصاا-أ

الألفنهايةمنذ،سوريةفيالكتاباتمعظمأنالمؤكد،من:السوريةالمصادر.

تستطعلم،للتلفقابلةموادعلىأيالجلود،أوالبرديعلىكتبتالميلاد،قبلالثاني

أخرىناحيةمن.اللاحقةالقرونخلال،سوريةفيالسائدةالجويةالشروطمقاومة

فقد،جديدةسوريةإماراتظهورمعبالارتباطوذلكالأحجار،علىالنقوشازدادت

للأجيالوالدينيةالعسكريةكفاءاتهمعنذكرياتيتركواأن،الإماراتهذهحكامأراد

كُتبت.للدواموقابلةللناسمرئيةنُصُبعلىالمعلوماتهذهنُقشتلذلك.القادمة

ساميةبكتابةلهدفها،تبعاًتفاخر"انقوش1تسمىأنيمكنالتي،النصوصهذهمعظم

الألفأواخرخلال،وفلسطينسوريةفيتطورتوالتي،أبجديةصفاتذاتمستقيمة

الميلاد.قبلالثاني

الفينيقيةاللغاتمنكللكتابة،محليةاختلافاتمعهذا،الكتابةنظاماستُخدم

محليةتركيبةوهى)الحثية(،اللوفيةالهيروغليفيةهناككانتذلكإلىبالإضافة.والآرامية

أيضاً،،سوريةفيواستُخدمتالميلاد.قبلالثانيالألفمنتصفمنذ،معروفةأناضولية

فيتستخدمتعدلم،المسماريةالكتابةأنيُلاحظومماالميلاد.قبلالسابعالقرنحئ

الثقافية.التنماليدفيانقطاعحصولتؤكدأنيمكنحقيقةوهذه،السابقفيكما،سورية

التاسيخعننسبياًقليلةمعلوماتلناتقدمسوريةمنالمكتوبةالشواهدفإنعام،وبشكل

السياسى.
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وصنفهاجمعها،الفترةهذهإلىتعودالى،سوريةداخلمنالآراميةالنقوش!معظم

4)7611-1فيوغيبسونKAIفيوروليغدونر TSSI).والمؤرخة،الفينيقيةالنقوشرأما

وفيجبيكفياكتشفتفقد،الفنبتاريختتعلقومقاييسكتابيةاعتباراتعلىبناءًغالباً

)إ(.الساحلعلىالأخرىالسوريةالمواقعمنعدد

الأخرىوالنصوصوالمراسلاتالاقتصاديةالوثائقمنضخمةكميةكانت

فلافيوسوجودهاويؤكد.اختفتلكنها،الفينيقيةالمدنأرشيفاتفيمحفوظة

(Contraالفينيقيينقبلمنللكتابةالكبيرةالاستخدامإلىيشيرالذي،يوسيفوس

صورسكاناحتفظخلت،طويلةالسنوات1أنهحقيقةوإلىApionemا)701

التي،بالأحداثوتتعلق،الدولةقبلمنكبيرةبعنايةوحفظتصُنفت،عامةبسجلات

(ح!3،وله"الأجنبيةالشعوبمعوعلاقاتهمالداخلىتاريخهممنالذكرتستحق

71011,Apionem.سوريةكاليفياللوفية()الهيروغليفيةالحتيةالهيروغليفيةاكتشفت

والدويلاتالثقافةمنطقةفيأي،الصغرىآسيةشرقيوجؤبالرافدينبلادوأعالي

لتخليدتذكاريةأوابدعلىغالباً،،الكتاباتتلكنُقشتوقدالحثية-السورية

وبذلك،أتباعهأوالحاكملهذاأخرىلماَثرمخصصةأومحلىلحاكمعمرانيةنشاطات

ومننقشاً،أربعينمنأكثركركميشمنفهناك.محليةأحداثحولتتمحورفهي

ستةالعمقسهلومننقشاً،عشراثنا-مادمنطقةومن،نقوشثلاثةحلبمنطقة

وجودإن.نقوشأربعةالفراتعلىالواقعالقدىم(برسيب)تلأحمرتلومن،نقوش

فياكتشفتالتي،الرصاصمنصفاتحعلى(اقتصاديةونصوص)رسائلالوثائقبعض

بالكتابةأيضاً،،المكتوبةالوثائقمنمجموعةبوجودالاعتقادإلىيقودأنيمكنآشور،

وبردي)جلودللتلفقابلةموادعلىكتابتهابسبب،الآنفُقدت،لكنها،الهيروغليفية

(.وأخشاب

والهيروغليفيةوالفينيقيةالاَراميةالنقولت!إنحيت:سوريةخارجمنممادر

فإن،داخلية.ممسائلتقريباًكلهاتتعلق،لسوريةالمجاورةالبلدانفيالمكتشفةاللوفية
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الغزوبسبب،لسوريةالسياسىللتاريخكبيرةأهميةذات،الآشوريةالملكيةالنقوش

منكلحاربأنفبعدالميلاد.قبلالأولالألفمطلعفيبدأالذيالآشورفي،

884-)098الثانينينورتاوتوكولى.م(ق198-)119الثانينيراريأدد

نفسها.سوريةإلىخلفاؤهماوصل،الأوسطالفراتءمنطقةفيالاَراميينضد.م(ق

أخرىمعلوماتوتأتيناالاَشورية)6(.الملكيةالنقوشأفقإلىسوريةدخلتوبهذا

السنوات!يتالذينالكبار،الآشوريينالموظفينأحماءلوائحمنسوريةعن

Arpadأربادعلىالعسكريةبالحملاتالمتعلقةالأخبارمنوكذلك،باسمهم

ودمشق)Hatarikka.)7وختاريكا()الأمانوسالأرزوغابةولل!19نقيوأو

سفروبخاصة،القدبمالعهدأسفاربعضتشير:!أخرةأخرىومصادراقوراة.

نحنالتيالفترةخلالجرت،أحداثإلى،الأولوالملوكالأولوالأيامالثانيصموئيل

منذدمشقآرامومعصوباآراممعبالحروبرئيسيبشكلتهتموهىدراستها.بصدد

فلافيوسويقدموصور.القديمةإسرائيلمملكةبينبالتعاونأيضاًوكذلكداوود،عهد

Flaviusيوسيفوس Josephusتيكلاتعهدقبلسوريةتاريخعنأخرىمعلومات

,ContraApionem.)الثالثبيليصر Ant.Jud).

فيهاجرتالتيالمواقعبعضأيضاً،توجد،،المكتوبةالمصادرهذهجانبإلى

وذدكالحديد،عصرمطيمإلىتاريخهايعودمدن،آثارعنالكشفوتم.أتريةتنقيبات

)سهلطعيناتوتل،وزنجرلي،كركميشقيوبخاصة،سوريهَمننحتلفةأجزاءفي

وصورهـحماةحلب(،من)بالقربآفموتل(،عفرين)واديداراوعين(أنطاكية

عرقاوتل)صيمورا(،الكزلوتل،سوكاسوتل،وجبيل)صاريبتا(،وصرفندوصيدا

لالكنها،المختلفةوعلاقاتهاالمراكزلهذهالثقافيالتطورمستوىالآثارتلكتُظهرزغيرها.

السياسى.التاريخصتالقليلإلاتقدم
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موجزتاريخيعرض-2

:العامالتطور-أ

قبلالثانيالألفمنالأخيرةالقرونخلال،حدثتالى،التغيراتانعكست

فقدالميلاد.قبلالأولالألفبدايةإلىتعودالي،والأثريةالمكتوبةالشواهدفيالميلاد،

ففى.المختلفةالبشريةوالبنيةالسياسيالتركيبذاتالممالكمنعددالوجودإلىظهر

عناصرفيهاسادتحيث،الساحليةالمنطقةفيمدن-دولاستمرتأو،ظهرتحين

-دول)أوإقليميةدولعدةسوريةمنالداخليةالأجزاءفيتطورت،قديمةسكانية

اللوفييئ،نسمىأنيجوز)حثيين(.اللوفيينأوالأراميينمنسكانهامعظم(متوسعةمدن

وأ،الأناضولشرقىجنوبيالواقعةالدولمعالثقافيةصلتهمبسببالسورينالحثيين

والثقافية.السياسيةصفاتهمالاعتباربعينالمرءأخذإذاالجدد"الحثيين،المتأخرينالحثيين11

الأولالألفمطلعفيرائداًدوراً،السوريالساحلمدنبينمنصور،-لعبت

وفي،الجنوبفيدمشقفيسوريةداخلفيالسياسيةالقوةتركزتحينفيالميلاد،قبل

ضدالسوريةللممالكاللاحقةالتحالفاتالمدينتانقادت.حيث،سوريةوسطفيحماة

المبدأثمالزمنيأولاًالترتيبسيتبع،التاريخىالعرضفإنلذلك.الآشوريةالهجمات

والإقليمية.العافةالسياسيةالتطوراتمنكلٍتلخيصبغيةالجغرافي

الميلاد(:قبلالعاشر)القرن"المتأخرةالحثية11ووالاَراميةالفينيقيةالممالكنشأة.

بحريةتجارهَعلىااعت!ادهبسببسياسيةأهميةالسوريةالساحليةالمدنبعضكسبت

الدورتلعبأن،الساحلمنالشماليالقسمفيمدينةأيةتستطعلمحينففى.مزدهرة

الساحلمنالجنوبيالقسمفيوصوروصيداجبيلأصبحتسابقاً،أوجاريتلعبتهالذىِ

فقدأيضاً.سياسيةككياناتبلفقط،التجاريةنشاطالهابسببليس،مسيطرةقوة

للبضائع.العالمىالتبادلإطارفيالبلدانبينالتجارةموادنقلفيالوسيطكانت

الزجاجية،والأدوات،الأرجوانيباللونالمصبوغةللأنسجةكمنتجمهمةأيضاً،ةوكانت
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وزيتكالخمرالزراعيةالمنتجاتوبعض،والعاجالخشبعلىوالحفرْ،المعدنيةوالأعمال

للتصدير.مناسبةوكلها،والتينالزيتون

إذاالفينيقيين"،11تجارةامتدتالميلادقبلعشرالحاديالقرنوخلالسابقاً،

إلىوغيرها،وصيداصورمنلأناسالإغريقيةالكلمةمنالمشتقةالتسميةاستخدمنا

تجاريةمراكزتأسيسعلىشواهدوتوجد.المتوسطالبحرحوضمنأخرىمناطق

قبرصوفي،الصغرىآسيةوفي،الشماليسوريةساحلعلىامستوطنات"،1،فينيقية

ويشير.وسردينيةوصقليةأفريقيةثهالوفي،ومالطةومصراليونانبلادوفيورودوس،

القرنإلىتاريخهيعودوالذيوصرفند،صورفيالمثالسبيلعلىالمكتشفالفخار

التاسعالقرننهايةفي.الإغريقبلادمعمعفينيقيةاتصالاتوجودإلىالميلادقبلالعاشر

بتأسيسالمركزهذاوبدأ.قرطاجةصور(من)هاربونفينيقيونأسسالميلاد،قبل

أفريقيةغربيثهالسواحلوعلى،الغربيالمتوسطحوضفيبهالخاصةمستوطناْر

المدنوراءماالواقعةالبلدانمعأي،الشرقمعالتجاريةفينيقيةعلاقاتأما.الأطلسية

كوسيلةالواحد(السنام)ذواالجملاستخدامبوساطةبالتأكيد،تتم،فكانت،الساحلية

الصحراءتعبر،الآن،صارتالتيالجديدةال!رقمندمشقاستفادتيبدووكما.للنقل

الرافدين.وبلادالساحلبينماواصلة

فإنعليهكثيرةشواهدتوجدالذيالواسعالتجاريالنشاطمنالعكسعلى

القدهـيم،العهدفيأشير،وقدتقريباً.معروفغيرالأم"11الفينيقيةللمدنالسياسىالتاريخ

ملكىوسليمانوداوودصورملكالأولحيرامبينما،اقتصاديتعاونقيامإلى

التاريخلُخصوقد.قبرصفيمستوطنةلصوركان،الوقتذلكفييهودا.-إسرائيل

عاموبعد.الآشوريةالمصادربعضوفي،يوسيفوسفلافيوسعندوصيدالصوراللاحق

فينيقية.وكلصوريهددخطراً،الأشوريالهجومأصبح.مق059

أمراءيحكمهاالى،الممالكمنعددهناكنشأفقد،سوريةبداخليتعلقوفيما

(،هيروغليفيةأو)آراميةالمكتوبةالمصادرفيبعضهايظهر)حثيون(.لوفيونأوآراميون
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لهاكانتاليالإماراتأهممن.الحاكمةللسلالةموسسأوجداسمأحياناً،،يحمل

الأعلى،العاصىمجرىعلىصوباآرامكانتالبدو،أشباهمنأقرباثهامعوثيقةعلاقات

4هـbوبر!وبيت،الشامباديةحئالشرقيةلبنانجبالخلفتوسعتالى -t Reh!

?(Arpadأرباد)وعاصمتهاأجوشيوبيت،وحماة،الأعلىالأردنمجرىعلى

Patوبَتين/أونقى (t) in/ Ungiوكركميش،)زنجرلي(،وعأل،الأدفىالعاصىمنطقةفي

.الفراتشرقتقعمناطقتضمكانتالىعديى،وبيت

أعداءبينتظهرالىصوبا،آراممملكةفإن.م،ق0001حوالمطللفترةبالنسبة

هددلمدعوإلىاشيرويهودا،إسرائيلملكداوودعهدوخلالالذكر.تستحق،شاؤل

صوبامع،واضحهوكما،يرتبطكانوالذي،ريحوبآرامإلىبأصلهيعودالذيعِزِر،

بعدالنصروحقق،الآراميةالمملكةهذهضدداوودحارب.شخصيةبعلاقاتوريحوب

.معاركثلاث

ذلكبعد،دمشقآراممحلهاوحلت،التاريخيالمسرحمنصوباآراماختفت

قبلمناحتلالهاحئ،سوريةفيالقاثدةالآراميةالقوةدمشقوأصبحتقصير.بوقت

فيأهميةالأكثرالامارة،حماةمعدمشققادت..مق732عامالثالثبيليصرتيكلات

تحالفاتعدةداوود،عهدمنذسياسيةكقوةالشواهدإليهاتشيرالى،سوريةوسط

،الشمالفيأماالميلاد.قبلوالثامنالتاسعالقرنينفيالآشوريينضدحاربت،سورية

البرونزيالعصرحكاممعبقرابةتتصلربما،حاكمةسلالةمقركركميمقكانتفقد

الحثي/اللوفيالسكانيوالعنصرحية،تزالماالحثيةالتقاليدكانتحال،أيةعلىالمتأخر.

0001نحوإلىعديىبيتفيالحاكمةالسلالةتاريخيعودأنويمكنبالتأكيد.قوياً

حُكمتقد،سوريةمنالغربيةالشماليةالزاويةفيالواقعةسمألتكونأنويمكن..مق

وحداتعدةفإنوهكذا،الميلاد.قبلالعاشرالقرنأواخرمنذالمحليةسلالتهاقبلمن

فيوذلك،المكتوبةالمصادرفيوجودها،علىشُهدأوإليهااشير،كبرىسياسية

سورية،منالشماليةبالأجزاءيتعلقوفيما.سوريةمنوالداخليةالساحليةالمنطقتين
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شرقيجنوبمننظيراتهامعمتشابهةصفاتالمعماريةوالبقاياالمنحوتاتتُظهر

(Syro-"حثى-اسوري1عامبشكلحالياً،،يدعىثقافياً،كياناًمشكّلةالأناضول

(Hittite.لهذهالسياسىالتاريخعلىالضوءتلقىفقط،المكتوبةالوثائقبعضإن

يتعلقفيماثقة،والأكثرالأوضحالشواهدأنإلا.الآراميةالجنوبوممالكالإطرات

أفقفيسوريةدخلتعندماوذلكالاَشوريين،الملوكنقوشبهاتزودنا،الزمنيبالترتيب

الاَشوري.العسكريالتوسع

)نحوالثالثبيليصرتيكلاتعهدحئللآشوريينالسوريةالممالكمقاومة.

بالحملات،البدايةفي،الغربباتجاهالآشوريةالقوةتوسعارتبط!

نيراريأددحاربفقد.الأوسطالفراتومنطقة،الرافدينبلادأعاليفي،الاَراميينضد

لم!3كاتليمودورطريقعنووصلالخابور،منطقةفي.م(ق198-)119الثاني

atlimmu*تيرما-سيرقوإلىحمد(/الشيخSirqu/ Tergaعلىالواقعةعشارة(،)تل

هناك.لاقىحاكمMudaddaموداداالمدعوتتبعكانتوالتي،للفراتالغربيةالضفة

المنطقةوفي.الجنوبباتجاهالنهرعلىالواقعةأ+لم!،لم"4خيدانومدينةمنجزيةتلقى

بلادمناقترابهوعندنشطاً..م(دتى884-)098الثانينيتورتاتوكولتيكاننفسها

لاقى.حاكممواداداا،دعومنجزيةتلقى،وعانة)هيت(14إدولمططريقعنبابل

985)الثانيبالناصرآشوروتدخل - (883 )Ashur- nasir-apliالمن!ةهذهفي.م(دتى

كدموخو/كوموخبلادفيمقيماًكانوعندما.الأولىحكسمهسنواتخلال

شّبعكانتالتيسورو،مدينةفيضدهقامت،ثورةأناخبر(Kadmuhu/Kuؤ"ول،كل!ا

-cBitخالوبيبيتبلاد Halapeجلبوهله"أبالاولد11بالمحلىالحاكماستُبدلحيث

ومنطقةالخابورمنطقةإلىحملةإرسالعلىباعثاًالثورةهذهكانتعديى.بيتمن

عامىفيهناكموجودأكانالاَشوري،الملكأن،النصوصتظهر.الأوسطالفرات

ودفععدينيبيتحاكمأخونيخضع.م،ف876/875عاميوخلال..مق878/877

حاكمأخونيمنأخرىجزيةوأخذ،الحملةهذهالثانيبالناصرآشورتابع.جزية

وتلقى.كركميشمنطقةودخل،فيضانحالةفيكانالذي،الفراتوعبرعديى،بيت
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1سنغاراصجزيةهناك Sangaraومشاةوفرسادعرباتمعهأخدثماةاخاتيبلاداملك

باديةوالدهشةالخضوعلإعلانالبددانملوككلوجاء.جيشهلدلكمعززاً،كركميش

اللحاقعلىمجبرينكانوا،كرهائناخذواأنهموبما.الآشوريينانتصاراتمنعليهم

استبعدناإذا،بعيدةتزاللاالئالمنطقةتلك،لبنانجبلإلىزحفهفيالآشوريبالجيش

لبيتمطابقةوهىأخانو،بلادإلىبالناصرآشورتقدم.الشماليةسوريةجبال

حالياً(.رفعت)تلأرباداللاحقةعاصمتهاكالعبرهاوسارأجوش!،

)إعزازHazazuخَزازو،الملعَيةالنقوشفيالمذكورة،التاليةالمحطةوكانت

نهرعبوروتم./أونقيبتينحاكمLubarnaلوبارنايحكمهاكانمدينةوهي(،الحالية

هـلوبارنا.الملكيالمقرcKunuluaكونولوامدينةإلىوالوصول)عفرين(Apreأبري

وجلب.اللاحقةللحملةعسكريدعمتقدىمعلىواجبر،جزيةودفعنا،لوبا)ِاستسلم

Gusiأجوشى،بيتمنطقةأنيبدوالمنتصر.آشورملكإلىجزيتهأخانوحاكمجوسى

يزالماكان)جوسي(السلالةمؤسسلأنفقط،الآراميينقبا!منحديثاًاستيطانهاتم

.الحياةقيدعلى

ماوساركونولوا،من)العاصي(Arantuأرانتونهرالثانيبالناصرآشورعبر

'YaويئتوروYaraquيراقوجبالبين aturuسنجورنهرإلىSanguru j،قلعةإلىثم

علىالحصولوتم.LuhutألوخوتيبلادمعنقىأوحدودعلىالواقعةAribuaأريبوا

فيلاحقةلنشاطات،كاحتياطأريبوا،قلعةداخلوخُزّنت،لوخوتيبلادمنوخننشعير

ودُمرتاحتُلتبينما،الملكيةلوبارنامدينةفيآشوربلادمنأناسواسكن.المنطقة

لوخوتي.بلادفيأخرىمدن

11.والعظيمأموربلادابحر1ولبنانجبلنيالثابالناصرلآشورالتاليالهدفكان

صورمنجزيةالآشوريالملكتلقىهناكعكار.سهلإلىاضح،هوكماوصل،وقد

المدنخضعتيبدو،كما.أخرىمستوطناتومنأمورو،وبلادوأروادوجبيلوصيدا

حيثالأمانوس،جبالإلىالثانيبالناصرأشورصعدذلكبعدعليها.الاستيلاءدون
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بلادفيمعابدلبناءاستخدامهابغيةوذلكوالصنوبر(والسرو)الأرزأخشابقطعتم

عكارسهلبينماالساحليةالطريقاتبعقدالاَشوري،الجيشيبهونأنيحتملآشور.

منالمستنقعيةوالأجزاءوالخلجانالجبالبروزاتأنمنالرغمعلىالعاصى،ومصب

منحدرات.ممحاذاتالسيرعلىالقوتأجبرتقدتكونأنيمكن،الساحلىالقطاع

.الجبال

كلخوإلىيعودأنقبلالأمانوس،جبالفيتذكارياًنصباًبالناصرآشورأقام

انصب1علىالثانيبالناصرلآشورآخر،نقشوهناك.بلادهفيإقامتهمقرول"ا*!ا،

شاركواالذين،أولئكبينوصيداوصوروخاتي/أونقىبتينمنمبعوثينيذكر"المائدة

الممالكمعسلميةعلاقاتإلىهذايشيركلخو.فيالجديدةالأبنيةتدشينمأدبةفي

سوريئنخاليأ!ع،الشانيبالناصرآشورفإنوهكذاجزيتها.دفعتالتي،السورية

السياسى.المظهرفيعميقةآثاراًيتركأندون،الناجحةحملتهخلالوالساحل

مأدبة،المستقلةلكن،الخاضعةالسوريةالمدنودولالإماراتممثليحضورإن

آشوربنشاطاتجديبشكلتتأثرلم،سوريةأنإلىيشيرأنيمكنكلخو،فيالتدشين

بالناصرآشورهجوملكن.لوخوتيبلادباستثناءربما،العسكريةالثانيبالناصر

عهدمنذوذلك،المتوسطالبحرإلىفيهيصل،آشورينللكهجومأولكان،الثاني

!مالمقيمةوالقبائلالآراميةالإماراتبينالرئيسىالحاجزوتحطم.الأولبيليصرتيكلات

منجديدةسلسلةالثانيبالناصرآشورخلفاءوبدأ،السوريوالساحلآشوربلادبين

سورية.علىالحملات

824الثالث)شلمنصر(يدشارأ-نوشولمابدأ - (858 Shulmanu- ashared

جهودهتركزت.م(.ق858)حكمهمنالأولىالسنةخلال،سوريةعلىهجومه.م(ق

حاكمأخونيهُزم.الفُراتعلىهذهالمهمةالعبورمنطقةتأمينبغيةعدينيبيتعلى

مملكةمدنمنأخرىمدينةعلىالاستيلاءوتم.الملكمِةمدينتهفيوحوصرعدينيبيت

الجزءإلىووصلوا"،فيضانه"عندالفراتذلك،بعد،الآشوريونوعبرعديى،بيت
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الجريةشلصصراستلمحيتcPagarhubuniخوبونيبقارالمسمىعديىبيتمنالغربي

حيت?Gurgumجورجوم!ئيالآشوريالجيشظهرذلكبعدكوموخ.حاكممن

تحالم!معليلتقىجنوباً،تحولثبم،رهائنوإعطاءجزيةبدفعخضوعهالحاكمأعلن

وأخهني،/أونقىبتينحاكمSapalulmeوسَبالولمى،سمألحاكمHayanuحيانوشكله

شلمنصرودخ!،بالتحالفالهزيمةلحقت.كركميشحاكموسنغاراعديني،بيتحاكم

أرانتوعبرثم،الآشوريللملك"بطولياتمثال1وضعتمحيثالأمانوس،منطقةإلى

قبلمنجديدمندعماًتلقىقدسَبالولمىكان.أونقيمنطقةودخل)العاصى(،

حاكمPihirimوبيخيريمس!"ول"،قولُىحاكمKateكاتيمنكلقبلومن،التحالف

الآشوريونانتصرذلكومع.آخرينمحليينحكامقبلومنأيضاً،اأاْولرر؟ءةاخيلاكّو

تسبفذلكبعدآخر.ملكىتمثالأقيمحيثالبحر،ساحلحكامخضوعوتلقوا،ثانية

جبلىعلىملكىنصبواقيموالسرو،الأرزأشجارقُطعتحيثالأمانوس،الآشوريون

/Adalurأدالو/لالأر Lallar.مدنعدةشلمنصرفتح،الرافدينبلادإلىعودتهطريقوفي

بيتحاكمArameأرامىمنجزيةوتلقى)إعزاز(،خزازوبينهامن،/أونقىبتينفي

أجوشى.

الثالث،شلمنصرحكممنالأولىالسنةكاملاستغرقتالى،الحملةهذهكانت

مقاومةضعفتفقد.سوريةفيالمستقبليةالآشوريةالعسكريةللعملياتكبيرةأهميةذات

السنةفيالثالثشلمنصرزحفعندماوكبير.بشكلالسورية-الحثيةالدويلات

بيتملكأخونيمدنعلىاستولى،الغربباتجاهجديد،من،857()حكمةمنالثانية

ملكسنغارامعقلSazabeوسزابيDabiguدابيغووفتحالفراتوع!برعىيى،

وحمأل'(Palparundaقلباروندا)أي/أونقىبتينحكامجزيةوتلقى.كركميش

(.Qatazilu)قتازيلووكوموخ)سنغارا(،وكركميش)أرامي(،أجوشىوبيت)حيانو(،

الموظفباسمالمؤرخةالسنة.م(،ق856)شلمنصرعهدمن)الثالثة(التاليةالسنةوفي

،الفراتعلىعديىبيتمعقلبرسيبتلالملكاحتل،كائنبيلا-آشورالكبير

وغدتشلمنصركاربرسيبتلفأصبحتأحماؤها،وبُدلتْ.أخرىَمستوطناتوعدة
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واسكن.الفراتمن)الغربي(الآخرالجانبإلىأخونيؤهرب.؟شرريةاملكييةااملافة1

قبلمناسميتالفراتمنالشرقيةالضفةعلىتقع،مدينةفيشور2بلادمنافلى

-Anaالآشررون Ashur- uter- usbat'المدينةكانتح.لمط3"4المحليينالسكانقبلومن

قد،الشرقيةالضفةعلىالواقعةMutkinولموتكينومثلوكانتل!سساحرر،كرعليققع

،المدينتانوأصبحت.الأولبيليصيرتيكلاتقبلمر،مرةاستوطنتإذاست!افا،أعد

بسببللاَشوريينبالنسبةخاصةبأهميةتتمتعان،المنطقةلطشوريين2مضلين،الآن

.الفرات)نحاضات(ممابرعللىْمر!ما

ساحلاملوك1منالجزيةبرسيب()تلشلمنصركارفيالآشوريالملكتلقى

الثالثشلمنصرحملاتمنالأولىالمرحلةانتهت".الفراتضف!املوك1ومنالبحر"،

عديىبيتحاكمأخونيولاحق.م(.ق855)حكمهمنالرابعةالسنةفيسوريةعلى

وأخذهعرودة؟(،جبلربماعديى،بيت)ثهالالفراتعلىالواقعشيتامراتجبلإلى

بالتكيد،،الفراتضنمةعلىالحاسمالنجاحهذاعززآشمور.إلىنقلهثم،قواتهمعأسراً

الحم!لات،وسهَّل،سوريةإلىالممراتعلىالسيطرةوأمَّن،سوريةفيشلمنصرموقف

المرحلةتشكلوالى.م،ق841وحئ853منالأعوامخلالبعد،فيماجاءتالق

سورية.فيالعسكردةشلمنصرنشاطاتمنالثانية

سورية.علىأخرىحملة.م(ق)53!حكمهمنالسادسةالسنةفيشلمنصربدأ

كركميش،حاكمسنغارابينهمومن،سوريةثهالحكاممنالجزيةتلقىأنفبعد

وقلباروندا)عأل(،جَباريبيتحاكموحجانو،آجوشيبيط!اكموأرمى

(Pitruمدينةفي،/أونقىبتينحاكم44!طكصا*" Ana- Ashur- uter- asbat)الواقعة

الأضاحىهناكقدَّمحيثخلمان/حلب،باتجاهالفراتمنطقةكأادرالساجور،نهرعلى

irhuleniليئإرخويحىكمهاالتي،المنطقةدخلذلكبعدالحبى.أدد!ددالإلهأطم

قرقروفي.ArganaوأرجَناBargaوبرجاAdenniأدينيعلىواستولى،حماةملك

argar،"إ!ورلخفيتيإرخولينييقودهتحالفجمعشَلمنصرالتقى،العاصيعلىالواقعة

022

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دمشق.أرامملكهدد()بنعِزِر/هددإدريوأددحماةملكلأ(rhilinaاللوفية

وأوشناتووأروادوإرقاتا7ول33أومُصريجبيلمنفرقأيضاًالتحالفبهذاوالتحقت

كما.العمونيينومن!يحوببيت.كأوقوات،العربيGindibuلجنديبووقواتوسيانو،

بالخطر،الأردنوشرقىفلسطينفيوجيرانهموجنوبهاسوريةوسطحكامشعريبدْو،

وأعطىالانتصارادعىشلمنصرأنمنالرغمعلىولكن.قواتهمفوحدواهم،المحدق

يشكلالسورىالتحالفهزيمةعلىقادراًيكنلمأنهإلا،المعركةعنمنمقاًتقريراً

،لمدنلاحقةاحتلالاتعنشىءأيذكردون،المعركةبوصفتقريرهوأنهى.حاسم

نصمحوسأحدىويضيف.سوريةداخلأبعدتوغلعنأو،أسرىعلىالقبضإلقاءأو

علىهذأ؟يعىماذاولكن.المعركةمنالانتهاءبعدالبحر"وسطاحئ1أبحرأنهحولياته

،نهة.السوركطالترابيطأأنالمعركةبعدسنواتلعدةشلمنصريستطرلمحال،أية

سور!ة.ثهاليفيحىكبيرةتراجعاتمنالآشوريالنفوذعافىيبدو،ماهـعلى

حاكمسنغارامدنشلصصردمر.م(،ق984)حكمهمنالعالضرةالسنةوفي

ملكايقودهالذى،التحالفضدثانيةوحاربأجوشي،بيتحاكموأرامي،كركميش

منطقةجديدمنخرب.م(،ق848)حكصهمنعشرةالحاديةالسنةوفي.ودمشقحماة

إلىالجنوبباتجا.هناكمنوئخولالأمانومر،إلىسارثم،أجوشىوبيمساكركميش

.الصغيرةالمستوطاتمنوالعديدAshtamakuأشتاماكومدينةاحت!حيث،حماة

هـدمشهت.حمادممل!!تا،آخرىمرة،قادتهالذىِ،التحالفمعمعركةخاض،الثالثةوللمرة

آحوشى،بيتحاكمأرامىمدينةApparasuأباراسوعودتهطريقفيشلمنصروفتح

الأمانرس.جبالفيالأرزأخشابوقطع،أونقيابتينحاكمقالباروندامنالجزيةوتلقى

بلادعلىبغزو.الثالثشلمنصرقام.م(،ق)847حكمهمنعشرةالثانيةالسنةوفي

الغربيةالضفةعلىالواقعةعدرفيبيتمنطقةعلىأيcPagarhubuniبَقَرخوبوفي

حديدمنحارب.م(،ق845)حكمهمنعضرةالرابعةالسنةوؤبى.ألأوسطللفرات

افالتحاهذامعالرابعاللقاءأنهاعلىذكرتالقي،الحملةوهى،السوريالتحالفضد

اءالأكأِافيوخاحمحة،سوريةفيالاَشوريالتولممعيحققلميبدو،كما.العاماضرتيبافي
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الهجوممواجهةالتحالفباستطاعةكانطالماقليلاً،تقدماًإلا،والشماليةالوسطى

الاَشوري.

فيسوريةكاليفيشلمنصروظهر..مق841-845بينماالتحالفهذاانهار

الأمانوس،فيالأرزأشجارقطعأجلمن.م(،ق)842حكمهمنعشرةالسابعةالسنة

كان(،عشرة)الثامنةالتاليةالسنةوفي.سوريةثهاليملوكمنجزيةعلىوالحصول

اصبح،حماةملكفإرخوليئ.دمشقملكعلىبهجومللقياممناسباًسوريةفيالوضع

ذإ،دمشقفيتغييرحدثبينما،اللاحقةالثانيشاروكين.ممقالةوثقناإذاباَشور،مرتبطاً

وكان.السلطةفيسيدهمكانإدرىِعِزِر/أددهددعندالسابقالضابطحزائيلحل

عامحدثالذيالآشوريالهجوممواجهة،دمشقعرشمغتصبهذا،حزائيلعلى

منطقةفيحزائيلمعوالتقى،عشرةالسادسةللمرة،الفراتشلمنصرعبر..مق841

حيثدمشقحئوطارده(،الحرمون/منطقةالشرقيةلبنان)جبالأ!ة3لم!3سانيروجبل

ودُمرت.حورانحئوصلت،بغارةالقياموتم،الغوطةبساتيزقُطعت.هناكحاصره

1راسى-بَعاليجباكفينصبواقيم،ونُهبت،المنطقةمستوطنات "4!، ali-rasiايواجه

صورمنالهداياوسُلصتجزيتهموصيداصورحكامأرسلصور،جزيرةمقابلالبحر"

)حالياًثحألما!اولغ-3أاإنليلإمجورلقصربرونزيينلوحينعلىوقدمتسفن،علىوصيدا

وصوفوبرونزوقصديروذهبكفضهَوصنفتقواثم،فيهناكدُونتحيث(،بلوات

الثالثشلمنصرصعدآشور،بلادإلىعودتهطريقفي.الأرجوانيباللونمصبوغ

بيليصرتيكلاتنصبجانبإلىملكياً،نصباًهناكأقام،لبنانجبلإلىوجيشه

استقلاله.علىالمحافظةمنحازائيلوتمكنفتحها،يتمفلم،دمشقمدينةأمما.الأول

جديد،منالفراتشلمنصرعبر.م(،ق)084حكمهمنعمنَرةالتاسعةالسنةفي

فيلفوتح!الأممانوس.جبالفيوالسروالأرزوقطع/أونقى،بتينملوكجزيةوتلقى

الأمانوس،إلىزحفثم./أونقىبتينملوكمع.م(ق)983حكمهمنالع!شرينالسنة

جهودهركز.م(ق)838والعشرينالحاديةحكمهسنةوخلال.قوئىمعو!كلارب
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مزجزيةوتلقىلحزائيل،تابعةمدنأربعواحتل.دمشقعلىجديدمنالعسكرية

عرتوقفشلمنصر،أنويبدو،تستسلمفلم،دمشقأما.وجبيلوصيداصورحكام

عليهامأخرىبهجمأتالقيام

وذلك'سوريةكاليإلىالثالثشلمنصروصل،الأخيرةحكمهسنواتوخلال

يأ،والعشرينوالسادسةوالعشرينالخامسةحكمه)سنواتقوئىعلىبحملةقامعندما

المدينةعلىاستولى،حكمهمنالعشرينوالخامسةالسنةفخلال.م(.ق833و834

سنهفياضطرتهبينماله،خاصاًمعقلأوجعلهاأجوشى،بيتحاكملأراميالملكية

أدتوالى،/أونقيبتينبلادفيداخليةصراعات.م(دتى83)1والعشرينالثامنةحكمه

الذيآشور،-ديانقائدهأرسل.التدخلإلى(الثانيالوبارناالمحلىالحاكممقتلإلى

.Sasiساسىالمدعومخلهوحل3،لمط33أسورّيالمغتصبوقُتلكونالوا/كينالوا،إلىسار

آشور.بلادملكبسيادةالناسلتذكيركونالوامعبدفيالثالثلشلمنصرنصبواقيم

تح!جقإلىالثالثوشلمنصرالثانيبالناصرآشورمنكلحملاتهدفت

أنهامنالرغموعلى.سوريةلمناطقمباشرضمإلىوليسخاص،بشكلتجاريةمكاسب

رأس،دمشقتهزملمو،ريةالسوالإماراتمقاومةشوكةتكسرلمأنهاإلا،ناجحةكانت

نهاثي.بشكل،السوريالتحالف

أية،الثالثشلمنصرخليفة.م(،ق811-)823الخامسأددكشييتركا

قام،سوريةحملةإلىإشارةأيةتوجدولا.سوريةفيعسكريةبنشاطاتتتعلق،نقوش

نقوشمنواضحاًأصبحوكما.الآنحئالمحفوظةالتأريخيةالقوائمفي،الحاكمهذابها

فيم!ن-ودوللممالكالأعلىالسيدبأنهاآشور،ادعت،الثالثنيراري-أددابنه

لذلكقامطْاتيالثوراتبسببشكموضعكانهذا،أنغيرووسطها.سوريئش!لي

مؤجهةالعرلث!،اعتلائهبعد،الأولى.م(دتى783-081)الثالثنيراريأددحملةكانت

أمهأنهتأنبعد،مباشرةهذاحدثوقد.الآشورقيالحكئمتوطيدوإعادةالثائرينلهزيمة
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علىالوصايةمنالخمسةأعوامهاالإغرايق(عند)سميراميسر؟،،كلةكللاثحول"3كّورامات

العردق.

سنةفيبدأتالى،بحملاتهتتعلق(،حولياتاليستاستعراضيةنقوشعدةتوجد

التأريخية،القوائمحسب.الملكىالعرشعلىبنفسهمكانهأخذعندماالخاس!ة،حكمه

أجوشى(،)بيتأربادمملكةضد.مق208-508بينماسوريةفينيراريأددحارب

)قيالبحرساحلمدنضدوربمابعاليمدينةوضد(،الحالية)إعزازخزازومدينةوضد

.م(.ق208عام

سورية،ثهاليفي"الثمانيةخاتياملوك1إخضاعالحملاتهذهسببكان

أترشومكىبقيادةكانتالتيوميليد،وعأل!وجورجوموأونقيقوئيأيضاًوكذلك

Atarshumkiنصبسوريةوسطحئنفوذهوصلالذي،أجوشىبيتأرباد،حاكم(

بيتمنالغربيالجزء،بَقَرخوبونيفيمظفرةمعركةالثالثنيراريأددوخاض(.أنطاكية

وأمورو(سورية)ثهالخاتييذكركلخو،منحجريلوح!لىنقشوهناكعديي.

سلالةوبلادوصيدا،صورالفينيقيةالمدندويلاتهذامنوأكثر(،سورية)وسط

جزيةودفعواخضعواالذينأولئكبينوذلكوفلسطيا،وإدوم)خومري(عُمْري

المهمةالسوريةالدولة،دمشقعلىسوريةإلىأخرىحملةوتركزتلآشور.وضريبة

منالتأريخيةالقائمةفي،دمشقإلىمباشرةإشارةهناكليس.مستقلةبقيتالىالوحيدة

697)سنة"منسوأتياضد1كانتالىالسنةأنمحتملاً،ويبدو،الثالثنيراريأددعهد

العملذُكروقد.دمشقضدالحملةفيهاتمتالىالسنةإلىالمدخلكانت.م(ق

حيث،الاستعراضيةالثالثنيراريأددنقوشفي،سوريةجنوبىمركزضدالعسكري

ثم،عاصمتهفيدمشقملكحوصر.الآشوريللملككخصم4"3،ولمَرثىالمدعوذممر

التفصيل.منبشيءذكرهاورد،جزيةودفعاستسلم

ارتبطتذلكومعر!ياً،الاَشوريينقبضةفي،الآنبكاملها،سوريةأصبحت

أشاريد()شُلمانوالرابعلشلمنصربالنسبة.الاَشوريالسيدقوة.ممدىالخضرعدرجة

+2لم
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.م(،ق)775الأرز"جبل"إلىحملاتإلىالتأريخيةالقوائمتشير.م(ق772-)782

772)وختاريكا.م(،ق773)ودمشق Hatarikkaفياكتشفنصبويتحدث.م(.ق

Pazarcikالرابع،شلمنصرقوادأحدإيلو،لشمشيحملةعنتركياجنوبيفيالواقعة

لا.م،ق773العامأحداثإلىهذايشرِأنويمن.دمشقحاكمHadianuخديانوضد

بنفسه.معاركالآشوريالملكخوضعلىشواهدتوجد

إلىالتأريخيةالقوائمتشير.م(ق755-)771الثالثدانبآشوريتعلقفيما

4)الرابعنيراريآشورقيامتذكرحينفي.م(،ق755و765)ختاريكضدحملتين

..مق754عاموذلك،أجوشىلبيتلملكيةاالمدينةأرباد،ضدبحملة.م(ق745-

حاكمإلومتيعمعالآشوريالملكأبرمهاالى،المعاهدةمعهذهتربطأنويمكن

السوريالتابعهذاإخلاصضمانعلىللمعاهدةالرئيسيالاهتمامانصبأرباد.

منه.العسكريوالدعم

إلا،الآشوريالملكلكلمةخاضعةأصبحت،الآن،سوريةأنمنالرغمعلى

هذاوتغير.الاَشوريةالدولةمعمتحداًجزءاًتكنلمو،ذاتهبحدقائماًكياناًبقيتأنها

المناطقاُوالسوريةالإماراتبضمبدأالذي،الثالثبيليصرتيكلاتعهدفيالوضع

إلىالآورارتينتقدممعالتجربةتكونقد.الآشوريةالمنطقةقلبإلىكمقاطعاتالكبرى

هى،الظروفهذهفيالسوريننالحكامبعضأظهرهاالىوالمواقف،السوريةالحدود

بلادبينأوثقعلاقاتإقامةالضروريمنبأنهالجديد،الاَشوريالملكأقنعتالتي

وسورية.آشور

الإقليمي:السياسيالتطور-ب

فيهتوضعأنيمكن،زمنيبإطارسوريةعلىالآشوريينالملوكحملاتتزودنا

المعلوماتندرةإلىخاص،بشكلهذا،ويرجع.الإقليميةأوالمحليةالسياسيةالأحداث

بالإضافة.المحلية)اللوفية(الحثيةالهيروغليفيةأوالفينيقيةأوالآراميةالنقوشبهاتزودناالى
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والمعئالزمىالتسلسللتحديدكبيرةفائدةذاتالاَشوريةالسجلاتفإنذلك،إلى

.يوسيفوسفلافيوسوعند،التوراةفيالمذكورةللأحداثالتاريخى

السياسيةالوحداتأما،الرئيسيةالكياناتبعضعلىالتاليضالتاريخيالعريركز

التطوراتلإيضاحباختصارإليهافيشارفقط،قصيرةفترةعاشتالىتلكأو،الصغيرة

الحديد.عصرمطلعفيسوريةفيالسياسية

الساحليةالمنطقةفيالمدنيةوالمراكزصور4-

القرنبدايةفيتمتالى،السورىالساحلإلى،وينامونالمصريالكاهنرحلةإن

المنطقة،تلكإلىالأولبيليصرتيكلاتالآشوريالملكوحملةالميلاد،قبلعشرالحادي

تحركاتمنكثيراًتعانِلم،السوريةالساحليةالمراكزأنحقيقةعلىدليلاًاعتبرت

بسرعة.تعافتفإنهاجدي،بشكلذلكمنتأثرتقدكانتوإذاالبحر.شعوب

نأفالظاهر،أوجاريتمعحصلكماالمتأخر،البرونزيالعصرمراكزاختفتوعندما

بينماالعلاقاتتتعكرلمواختفائها.فيالحاسمالسببيكنلمالبحر،شعوبهجوم

للتجارةالرئيسيةالمنطقةفإنإحياؤها،تمعندماولكن،طويلةلفترةوالمشرقالأيجىلمالعا

صور،وكانت.السوريالساحلجنوبيإلىأكثرتحولتالبعيدةوالاتصالاتالبحرية

أصبحتفقد.والسياسىالاقتصاديالمجالينفيالأهميةلكمسبمؤهلةخاص،بشكل

يسمىماأيوالأولسط،الشرقىالمتوسطحوضفيالاقتصاديللتوسعمركزاً

الفينيقي.الاستيطان

،الأولحيراموالدبعلأبيهوالحديدعصرفيصورمنمعروفملكأول

مؤسسأيضاً،هو،كانإذاماالمؤكدغيرومنيهودا.-إسرائيلملكداوودومعاصر

نهائىبشكلليحطم،جهودهفيداوودإلىبعلأبيانضموربما.جديدةحاكمةسلالة

للتعاونالطريقمهدقديكونأنيمكنفإنه،كذلكالأمركانفإذا.ال!س!ينقوة

قدأيضاً،،يكونقدولكنه،الأولحيرامعهدفيتمكمايهودا،-وإسرائيلصوربين

هيالفترةهذهفيأسمستمستوطنةأولكانتوربما.بحريةكقوةصوربناءفيأسهم
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فينشبتمردإحمادبغيةالبحرعبرصحيرامإنوقيل.قبرصفيKitionكيتيونمستوطنة

علىوُجدتالمستوطنةوأن،حيرامعهدبدايةإلىالحادثةهذهتعودقد.المستوطنةهذه

969)نحوالأوللحيرامكان..مق079نحووفاتهكأنتالذيبعل،أبيعهدمنذالأقل

يوسيفوسفلافيوسحسبعاماًوثلاثينأربعةمدةحكمالذي.م(،ق369-

ملكسليمانمعوكذلكداوود،معوثيقةعلاقات(،ContraAخionamأ117)

وداوود.وأرسلحيرابمبيناصداقة"1قيامالتاريخيةالأخباروتذكريهودا.-إسرائيل

5:15،الأول)الملوكالعرشسليماناعتلىعندما،أورشليمإلىتحياتهمعوفداًحيرام

تمتجارياً،تعاوناًتضمنx(526:الثاني)الملوكتحالفاًوأقاما:2(.01الثانيصموئيل

عمالاًوأرسلأورشليمإلىأخشاباًحيرامورّدحيث،اللاحقةالسنواتخلال،تعزيزه

1أوقيرإلىمشتركةتجاريةمغامرةوبدأالمعبد.لبناءمهرة Ophirربماالتي"،الذهبابلاد

الأسرةإلىالعائدةالمصريةالمصاد!منالمعروفة؟ولولح،البونتبلادبجوارتقعكانت

بناءالأحمر.تمالبحرمنالجنويىالجزءعندمامكانفيتقعكانتوالتي،عشرةالثامنة

-Ezionجبرعصيونفيالسفن geberملاحين(بطواقموزودت(،إيلاتمن)بالقرب(

مستوطناتعلىحيرامحصلو"الصداقة"،التجاريالتعاونهذاوبسببصور.من

كحدالكرملجبلمععكاسهلفيتقعكانتربما14x(-9:01الأول)الملوك

نأيمكنأ:أ(،أالأول)الملوكسليمانحريمضمنصيدامننساءوجودإنلها.جنوبي

تسيطر،إسرائيل.كانتالفينيقيةوالمدنيهودا-إسرائيلبينمتينةعلاقاتوجوديؤكد

)طريقالعربيةالجزيرةشبهجنوبيمنالقادمةالبريةللطريقالشماليةالفروعأحدع!!

جنوبمعالعلاقاتلُخصتوقد.المتوسطالبحرسواحلإلىتؤديكانالىالبخور(،

،سليمانإلىبزيارةقامتإنهاقيلالتيسبأ،ملكةوقصةشخصيةقيالعربيةالجزيرةشبه

بينماالتجاريةالروابطكاشما01(.-أ01:الأول)الملوكالتجارةقيشريكها

رؤيةويمكن.الأخرىالفينيقيةوالمدنلصورأيضاًمهمةوسبأيهودا-إسرائيل

إسرائيلكانت،أخرىناحيةمنأيضاً.المنظورهذامنوإسرائيلصوربينالعلاقات

لمالعساحليانضريطلأن،الحبوبوبخاصة،الزراعية.ممنتجاتهاصورتزويدعلىقادرة
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،المثمرةالأشجارلزراعةرئيسيبشك!!يستخدموكان،الفينيقيةللزراعهَمتسعاًيترك

ثمارها.تُصدرأنءممكنالى

عهدلعدمانوعاًقليلةالسياسيصورتبتارالمتعلقةالمكتوبةالشواهدأصبحت

يوسيفوسفلافيوسعندمحفوظةملوكأحماءقائمةمن،رئيسيبشكلوتتألف،سليمان

125(-ContraApionem1211.)بلبزرابنهحيرامخلف،القائمةهذهح!سب

(Balbazer ( I?وخلال.م(.ق919-359)خوعاماًعشرسبعةلمدةحكمالذي

3)شِيشَك(الأولشوشينضاأسس،عهده hoshenq Iمصر،فيوالعشرينالثانيةالسلالة

نأيبدو.الفرعونلهذاالنشطةالعسكريةالتحركاتمجالخارخبقمِتصورلكن

صورنفوذتقليصبغيةوذلكصور،باستثناءجبيلمثلالفينيقيةالمدندعمشِيشَك

بينهامنالنذريةالنقوشمنالعديدجبيلفيالحاكمةالسلالةخلّفت.والبحريالتجاري

هذابينتزامنإلىيشير?(KAI)5الأوللشِيشَكتمثالعلىبعللأبينذرينص

أيضاً.ومصرجبيلبينماوثيقةعلاقاتوإلىصور،حاكموبلبزرالحاكم

حاكم.م(ق019-189حوعشتارت)عبديعشترتوسعبدعهدخلال

كانوربماcYehimilkمِلْكيحيبنبعل-عِليقبلمنتُحكمجبيلكانتصور،

إلىمهديفينيقىنذرينقمثرخلالمن،معروفهذاجبيلملكإنبعل.لأبيأخاً

)249الأولسوركونأوللفرعونتمثالكسرةعلىوموجود"،جبيلابعلة1 orkon I

قائمةحسبعشترتوس،عبدكان.(6KAI)الأولشوشينقخليفة.م(دتى998-

الافتراضوترجحالمقولةبهذهتشكك،كرونولوجيةمسائللكنبلمزر،ابنصور،ملوك

إسرائيل-مملكةانقسمت،عهدهخلال.حيرامابنكانعشترتوس،عبدإن:القائل

هذاالسلطةضعفمنسياسيةمنافعدمشقآرام-مملكهَوجنت،مملكتينإلىيهودا

التحلور.هذاجراءمنتجاريلتراجعيظهركماصوروتعرضت،فلسطينفيالحاصل

عشترتوسميتوسعشترولو،عبداغتيالبعدصور،عرشاعتلى

Methusastartusعشترتوسديليبنleastartus،"ح!ت909منتقريباًحكمالذيح

"??
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الذي.م(،ق988-798)نحوAstharymusعشتاريموسأخوهخلفهثم..مق898

إتبعقب!منفيليسقُتلفقط،شهرا88ًدامحكموبعد.Phellesفيلّيسأخوهقتله

cEthba' 1aعبدبعدالملوكحكمبينماصلةوجودافتُرضوقد.عشتارتكاهن

صور،مكانةأضعفالذىصور،منالأرستقراطيةللأسرالجماعيوالخروجعشتروس

المتوسط.البحرمنطقةفيمستوطناتلتأسيسىجديداًدافعاًأعطىلكنه

لمدةحكمالذيإتبعل،معوالسياسيةالتجاريةصورقوةمنجديدةمرحلةبدأت

صورأرستقراطيةإلىإتبعلينتمى.م(.ق856-887)نحوعاماًوثلاثيناثسنين

،العرشتوليهبعد،أصبح.الملكيةحيرامبأسرةقربىعلاقةعلىكانوربما،الكهنوتية

إسرائيل،ملكAhabلأخابأقدممعاصراًكانأيضاً.والصيدونيينالصوريينملك

كان،عهدهوخلال.16:31(الأول)الملوكإتبعلابنةJezebelإزابيلتزوجالذي

إلىفيهاوصل،سوريةعلىبحملةقامالذيالثافيبالناصرآشورآشورفييحكم

يديبين)الجزية(الهداياصورمنمبعوثونوقدمعكار.سهلمنطقةفيالبحرشاطىء

تدشينحفللحضور)وصيدا(صورعنممثليندعوةوتمت،الآشوريالملك

والمدنآشوربلادبينماسلميةعلاقاتوجودإلىتشيرقد،حقيقةتلك)مدينة(كلخو،

جديدةفينيقيةمستوطنةمؤسسإتبعلكان..مق987عامخلالالأقلعلى،الفينيقية

نأويمكن.جبيلمنالشمالإلى(Botrys)الب!رونفيآخرتجاريومركزليبيا،في

انقرضتقدكانتالحاكمةالمحليةالسلالةأنإذنفسها،لجبيلمراقبةأنهعلىهذايفسر

نفوذهمدعلىقادراًكانإلَبعل،أنواضحاًيبدوحال،أيةعلىقصير.بوقتذلكقبل

ولهاجيدبشكلمحصنةمدينةأصبحتنفسها،وصور.السوريالساحلعلىالسياسى

.ميناءان

دوراًدمشقلعبتفقد،سوريةداخلالواقعةالمدنمعبالعلاقاتيتعلقوفيما

ضدحاربالذي،الأولهددبر/بنقبلمنتحكموكانت.التجارةفيكشريكهاماً

نحودامحكمبعدإتبعلتوفيوعندما.15:18(الأول)الملوك.مق883العامفيإسراثيل
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آشوريزمنيجدولولدينا.م(.ق083-855)نحوعزوربعلابنهخلفهعاماً،32

ملكJehuيهوومعآشوربلادملكالثالثشلمنصرمعيربطه.م،ق841العاممن

الفينيقيةالمدنتذكرا.م(،ق853)قرقرمعركةخلال)إسرائيل(.عمريبيت

أنهمالافتراضويمكن.الاَشوريالملكخصومبين(وجبيلوصيدا)صورالمسيطرة

عنعوضاًالمالبدفعأي،والفضةبالذهبللآشوريينالسوريةالمقاومةفيشاركوا

واستمرت.الداخليةسوريةممالكمشاكلفيالمباشرالتورطلتجنب،قواتإرسال

واقيمت.جزيةأنهاعلىفهمهايمكنوالىآشور،بلادإلىهدايابإرسالأيضاً،صور،

ميناءعملياً،صور،كانت.رئيسىبشكلتجاريةلأسباب،دمشقمعوثيقةعلاقات

دمشقتصلالقوافلوكانت.والشرقيةالغربيةلبنانجبالوراءماالواقعةالواحةهذه

ظهورإلىالجمالظهورمنالبضائعمنحمولتهاتنقلحيثالصحراء،تقطعأنبعد

الساحلية.الجبالعبوبغيةالحمير

Mattanالأولمَتّانحكم I(ف821-982نحو)توفيعندماصور،في.م

إذامايعرفولا.سوريةعلىبحملاتالخامسأددكصىابنهيقملمو،الثالثشلمنصر

منبعدفيماوهُزمواالاَشورية،السيادةضدثارواالذينأولئكبينصورحاكمكان

)نحوPygmalioولبجماليونخليفتهكال!،الأولمَتّانتوفيعندما.الثالثأددنيراريقبل

208-508بقماسوريةفيالثالثنيراريأددحاربجداً.فتياً.م(ق082-774

الاَشوري.الملكهذاإلىجزيةدفعتالى،والبلدانالمدنبينوصيداصوروتظهر.م،ق

مقتبسامنوالمأخوذة،يوسيفوسفلافيوسإليهاأشارالتيصور،ملوكقائمةتنتهى

y'IMenanderالإفسموس!ميننَدر of Ep " esus,!أ121-يقيContra Apionem)

عادتعندما،الثالثبيليصرتيكلاتعهدحئالمتبقىالوقتأما.بجماليونبحكم125)

التوراتيةالمروياتفيمدونةفأخباره،المسماريةالمصادرفيجديدمنالظهورإلىصور

واستمرت.فقطفلسطينفيجرتالىالأحداثعلىالمروياتهذهوتركز.فقط

السياسى.سوريةتاريخفيمهمدوربلعببالتاعيد،صور،
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سوريةوجنوبيدمشق2-

يأ،سوريةلجنوبيأساسياًمركزاًالميلادقبلالعاشرالقرنخلال،دمشقأصبحت

.الجنوبفيالعربوجبلحورانومنطقةالشمالفيحمصسهلبينماالواقعةللمنطقة

المتعلقةالتوراتيةالمصادرغيرالمنطقةهذهفيسياسىكيانوجودعلىشاهدمنوليس

الآرامية،سوريةجنوبيممالكضدداوودحارب.وسليمانداوودمنكلٍبحكم

المنطقة.هذهفيالسياسىالوضعمظاهربعنى!حملاتهعنالتوراتيةالتقاريروتعكس

صوباآرامتدعىقويةدولةهناككانتيهودا،-إسرائيلعرشداووداعتلىوعندما

11،ريحوبابن1(إدري)أددعِزرهدديحكمهاوكان.سوريةجنوبيمعظمعلىتسيطر

الأعلىالأردنمجرىعلىالواقعةريحوببيتمملكةإلىبأصلهيعودأنهيعتقدالذي

متحدينكانا،وريحوبصوبا،الكيانينكلاأنالواضعمن8:3(.الثاني)صموئيل

داوودضدمتحدينريحوبوبيتصوباآراميووحاربعِزر.لهددالشخصيةبالقيادة

.الأردنشرقىفيالواقعةعمونعلىالسيطرةكسببغية

داموما،الفراتمنطقةفيأيضاً،النفوذ،بعضعِزرلهددكان،أخرىناحيةمن

التيالاَرامية،القبائلجميععلىالسيادةمننوعلهيكونأنفيجب،كذلكالأمر

إلىوكان.16(01:الثاني)صموئيلالرافدينوبلادصوبامملكةبينتعيمت!كانت

إسرائيل-منلكلخاصةأهميةلهما،الأقلعلى،تجاريانطريقانصوبا،منالجنوب

سورية،ووسطفلسطينبينماالملكيةبالطريقيسمىماوهما:ريحوب-وصوبايهودا

عمونعبورهابعدالملوكطريقمعتلتقىالتي،العربيةالجزيرةشبهمنالقادمةوالطريق

)صموئيلعزروهددداوودبيننزاعموضعال!رقهذهمراقبةكانت(.الأردن)شرقى

91:7(،الأول)الأيبممأدباقيبينهماالأولالصداموجرى(.1والأولالأيام15،الثاني

وخاضويهودا.إسرائيلمنوقواتهيوأبالقائديدعلىالأَراميةاالقواتتراجعتحيث

هزيمةالنتيجةوكانت.لتموبكالقائدالآراميينقادبينما،بنفسهأخرىمعركهَداوود

كانوأ(.-01:15الثاني)صموئيلحيلاممنبالقربساحقةهزيمةعزرهددجيش
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تركوه،السابقينعزرهددحلفاءأنحقيقةتدعمهثهألاً،التقدمداوودباستطاعة

يأ،البقاعفي،الآنعزر،هددسلطةوانحصرت.العسكريةداوودبنجاحاتمبهورين

حمص.سهولأجزاءبعضفيوربماصوبا،في

الثانيصموئيلسفرفيعزروهددداوودبينالثالثةالمعركةأخبارودونت

مرةعزرهددجيشوهُزم.سوريةوسطفيحماةمنبالقربجرتوقد8(،)8:!

منغنائمأيضاً،وأخذ،.أسرىوالمشاةالخيالةوأخذالعرباتعلىداووداستولى.أخرى

مبانإلىجيشهزحفخلالوصلهاالىصوبا،ملكمدنومن،نفسهعزرهدد

قائمةإمارةالوقتذلكفيكانتالى،حماةمنبالقربعزرهددوجودإن.المعركة

علىالسيطرةلكسبداوودطموحاتوكذلكالملكهذاطموحاتيظهربذاتها،

اسوريو"1يظهرالمناسبةوبهذهتدمر.عبرالفراتإلىالمؤديةالمهمةالرثيسيةالطريق

فرقاًأرسلوافقد8:5(.الثاني)صموئيلالتوراةأسفارفيمرة،لأولشقد)آراميو(

داوودحققويهوذا.إسرائيلملكداوودضدوالحربعزرهددلدعمرجل(ألف)22

مباشر.غيربشكلأومباشرةإمالمملكتهالمجاورةالمناطقبعضمراقبةمنوتمكنالنصر

يدعإلبنRezonريزوناسممعبالارتباط،بذاتهقائمسياسىككيان،دمشقعُرفت

Elyadaخدم!فيكان،العسكرىالقائدهذاإنوقيل.24(-11:23:الأول)الملوك

تدهور.فيصوباقوةفيهكانتالذي،الوقتفيبعد،فيما،سيدهتركلكنهعزرهدد

تذكرناملكاً.وأصبحعليها،واستولىدمشقإلىوزحف،المحاربينبعضحولهوجمع

وفاةبعدممكناًأصبحآراميةكمملكةدمشقتشكلإنداوود.بسيرةهذهريزونتصة

سفرحسب.سليمانعهدخلالويهودا،لإسراثيلالسياسيالنفوذوتراجعداوود

مقولةوتلك،سليمانحياةطيلة،لإسرائيلخصماًريزونكان4)11:25(الأولالملوك

تطورت.سليمانعهدمنالأولىالأيامخلالحدث،دمشقعلىالاستيلاءأنتعىقد

المسرحوسادت،سوريةجنوبيفيرائدةسياسيةقوةإلىالتاليةالسنواتخلالدمشق

إلىيهودا-إسرائيلمملكةانقساممنبالتاع!يدمستفيدةأيضاً،فلسطينفيالسياسي

المكتوبة،المصادرفيذكرهيردالذيالتاليدمشقحاكمومتنافستين.منفصلتينمملكتين
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)الملوكإسرائي!ملكBaashaوبعشايهوداملكAsaآسامعاصرالأولهددبر/بنهو

Tab-ريمونطابابن11بأنهويوصف(.4-16:2الثانيالأياء،02-:1518الأور

أولئنثرأيتبعناإذاا!.دمشقفيالساكنآرامملكحزيونبن

لدم!نَمق،ملكانلدينايكون02ءول،ولريزونمعHezionحزيونمطابقةيرفضونالذين

فيوحكمهدد،بنجد)حزيان(حزيونوهماهدد،ابنوبراريزونبينوضعهمايجب

الميلاد.قبلالتاسعالقرنبدايةحئوحكمهدد،بنوالدريمونطابثمالعاشر،القرن

التوراتيةالمصادرتذكردمشقثهالهددبننشاطاتعلىشواهدتوجدلاوبينما

وفضةذهباًيهوداملكآسالهأرسلإذويهودا،إسرائيلبينحدودينزاعفيانشغاله

يعودعهد،إلىوأشار.إسرائيلملكبعشاضدالعسكريدمشقدعمعلىللحصول

ملكبعشامعتحالفهنقضدمشقملكمنوطلبهدد،بنووالدوالدهزمنإلىتأريخه

سفرفيأيضاً،هدد،بنذكرويرد:4(.16الثانيالأيام15:042الأول)الملوكإسرائيل

فيويُذكر،إسرالُيل،ملكلأخابكعدويظهرحيث،34(-02:1)الأولالملوك

الترتيبفيالمشكلةهذهبعد.فيما،دمشقملكعزرلهددوحليفكمعاصرالشواهد،

مع(الثاني)عندئذهددبرتطابقإلىإماتقود،التوراتيةالتقاليدعنأخرىوأسئلةالزمى

الاَرامية.للحروبلاحقتأريخإلىأوعزر،هدد

الثانيبالناصرآشورحملة،إسرائيلملكبعشامعاصرهدد،برعهدفيحدثت

دون،للساحلالمحاذيعكارسهلإلىفيهاوصلالى.م،دتى878/877عامسوريةعلى

التي،المدنتلكبيندمشقظهورعدمسببهذايكونقد.سوريةجنوبييمسأن

عزرهددالمصادرتذكر،الأولهددبر/بنبعد.الاَشوريالفاتحإلىالجزيةأرسلت

السنةمنبدءاًالآشوريةالملكيةالنقوشفيويظهر.دمشقعلىملكاً(إدري)أدد

حماةملكإرخولينيمعوقاد..مق853سنةأي،الثالثشلمنصرعهدمنالسادسة

وفي..مق845و848و984و853الأعوامخلالالآشوريالتوسعواجهتحالفاً،

وهوجنديبو،والمدعوإسرائيلملكأخابانضم.م(،ق853)العاصىعلىقرقرمعركة

الذينعزر،لهددالآخرينالمعاصرينومن.التحالفهذاإلىأيضاًبقواتهما،عربيقائد
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وآرامص،كركميشملكسنفارا،الأعوامبهذهالمتعلقةالاَشوريةالنقوشفيأحماؤهمترد

نأيبدو.أونقىابتينملكوقلباروندا)سمأل(،جباريملكوحيانو،أجوشىليتم!ك

ذلكفي،كانلأنهقصير،بوقت..مق853عامقبلدمشقعرشاعتلىعزر،هدد

شلمنصرعهدخلالحدثت،وفاتهأنالمحتملومن.سوريةفيقياديةشخصية،الوقت

للملككخصمبالظهوردمشقملكحزائيلبدأعندما.م،ق841عاموقبلالثالث

الاَشوري.

ثلاث.م،ق853عامبعد،يخوضأنعليهكان،الثالثشلمنصرأنحقيقةتُظهر

نج!اح!تكيكنلمأنه،وحماةدمشقحكامقادهالذيالتحالفضد،أخرىمعارك

جعلت،عسكريةفرقاًأرسلالذي.التحالفهذاوجودطيلةالاَشوريةللقواتحاسم

بوصوح،تعترف،الأناضوليةوجنوبوالعربيةوالفلسطينيةالسوريةالممالكمنالعديد.

المصادرفيالمسجلينالجنودأعدادتظهرهالذيالدورذلك،لدمشقالقياديبالدور

يتعلقفيما،التحالففيالأكبرالمعساهمكانتدمشقأنإذية(،الحجص)ادقوشالاَشوريئ

.والمشاةبالفرسان

دمشقفيالحكمبتغييرعلاقةطذاكانربما،.مق845عامبعدالتحالفانحل

ح!-الذممبحزائيل،المغتص!محلهوحل،السياسىالمسرحعنعزرهددواختفىذاتها.

الثالثشلمنصرظهرعندماحال،أيةعلى..مق008نحوإلى.مق8421844نحومن

القوةدمشقوكانت،انحلقدالسابقالتحالفكان.مق841عامسورسةفيأخرىمرة

الجديد.الآشوريالهجوممواجهةعلي!ا!في،الوحيدة

وحسب.إسرائيلملكأخاببنJoramليورامأيضاً،معاصراًحزائيلكان

الثايى)الملوكجلعادراموتفيهُزملكنهحازائيل،ضديورامحارب،التوراتيةالروايات

يليها(.وما82899:14:

حاكماًيص!توبذلك،إسرائيلعلىملكاًلم!؟،)س!ليهواعلن،المعركةهذهساحةفي

لصيت،وإسرائيلدمشقآرامبينالعلاقاتأنمنالرغموعلىأيضاً.لحزائيلمعاصراً
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العسكرية.الثالثشلمنصرنشاطاتعلىانتباههيركزانحزائيل،علىكان،متوترة

قواتهونهبتحزائيل،علىلصراًلتسلمنصرزأحم،عشرةالثامنةحكمهسنةوخلال

دمشقعلىالاستيلاءيتملمأنهإلا،البساتينأشجاروقطعت،دمشقمنطقةمستوطنات

.بالذات

المنطقة،هذهإلىشلمنصرعاد.م(ق838)والعشرينالحاديةحكمهسنةوفي

آشوريضغطأيهناكيكنلم،العامهذاوبعدحزائيل.عاصمةفتحفيينجتىلملكنه

دمشق.آرامعلى

إسرائيل.ملكيهو،الجنوبفيجارهمعمشاكلهتسويةعلىقادراًحزائيلكان

استولىإذبعدها(،وما01:32الثاني)الملوكالتوراةفيباختصارالخلافأخباردُونت

جاد،)جلعاد،الأدفىالأردنواديشرقىالواقعةلاسرائيلالتابعةالمنطقةعلىحزائيل

المدعويهوابنعهدخلال،توسعهوتابعوباشان(.أرنونواديأيمناسى(،،الراؤبين

الثاني)الملوكالتوراتيةالرواياتتشيرتقريباً(..مق814عام)بعدJehoahazأحازيهو

نفسهالمصدرويؤكد،آرامملكيدعلىالعسكريةإسرائيلقواتإنقاصإلى:7(.13

خلالأيضاً،،إسرائيلفيمهيمنوضعلهكانحزائيل،أن(22و13:3الثاني)الملوك

الهدايابوساطةأنهغيريهودا.باتجاهوتحول،جاتعلىحزائيلواستولىأحاز.يهوحياة

علىهجوممنعأمكنJehoashآشيهوأرسلهاالتيوالقصر،المعبدكنوزوهىفقط،

حزائيليراقبهاالتي،المنطقةامتدتوهكذابعدها(.وما12:17الثاني)الملوكأورشليم

جنوبيمامكانفيتمر،الشمالفيحدودهاوكانت،فلسطينداخلبعيداًدمشقملك

الآشورية.للقوةاستسلمتقد،كانتالتي،حماة

هدد)برابنمرئئعهدخلال،دمشقأمام،أخرىمرة،الآشوريونوظهر

آرامملكخضوعآشورملكالثالثنيراريأددتلقىلقباً؟(.هذايكناإذا؟،الثالث

والثيابوالحديدوالنحاسوالفضةالذهبمنمؤلفةجزيةدفعالذي،دمشق

جزيةدافعوبالتاليكعدو،معروفهددبر/بنإن.اُخرىوموادالعاجيةوالمفروشات
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لزاكيرازا!روكخصم.م(ف783-)081آشورملكالثالثنيراريلأدد

Zakir/ zakkurأيضاً.ولوعشحماةطك

وسمألوجورجى!وموأونقىوقوئىأجوشىبيتملوكمعدمشقملكحاصر

يذكرزاكور.التجأحيث?Hazrakحزرَك(مفقودة)الأحماءالآخرينوبعضوميليد

الذيشاميم،بعلالإلهإلىزاكورالملكصلواتأفستلمننصبعلىالموجودالنص

لماذا:السؤالعنتجيبولامشوهةالنصبقيةإن.الفألرؤيةخلالمنبالدعموعده

هناك،الأولبالمسؤاليتعلقفيماالحصار؟.نتيجةكالتماذاأو،المدينةحوصرت

الاَشوريةالنقوشفيحماةعلىدليليوجدلاإذحجة،الصمتقاعدةعلىقائمافتراض

قوية،زالتماالئدمشقوبخاصة،السوريةوالممالك.دمشقمعالتحالفحلبعد

اإالاَخرالافتراضيشيرللاَشوريين.المؤيدموقفهبسببزاكوريبدوماعلىهاجمت

اتحادبوساطةإليها،،السابقةنوخاشيمنطقةأيلوعش،ضمبعدحماةنفوذتزايد

التطور.لهذاالأخرىالسوريةالإماراتمعارضةرلزاكور،شخصى

أنهغيرمفيداً.يكونقدللحادتة،الدقيقالتاريخفإن،المشكلةهذهحلأجلمن

القرنمنالأخيرالعقدبينماتتأرجحفالافتراضاتتماماً.أكيداًيكونأنيمكنلا

الذيزاكور،لصالحيبدو،ماعلى،الحربنتيجةكافت.ء.ق773عاموحواليالتاسع

الحصار؟رُفعلماذا،الواضحغيرمنيبقى.مؤازرلّهعلىالإلهلشكرنقشاًيحملنصباًأقام

علىالحلفاءبينكخلاف،أخرىحوادثأو،آشوريةعسكريةمساعدةنتيجةربما

.المثالسبيل

ناجحةمعاركإلىبعدها(وما1324:الثاتيالملوك)وبخاصةالتوراتيةالمصادرتشير

سفرتقريريربطأنللمرءسُمحإذاحزائيل.بنهددبرابنضدإسرائيلملكليوأش

إليهايضيفوأنيوأش،عهدمنالعسكريةالصراعاتمع(22-)02الأولالملوك

نأيمكنعندها،أصسامرةاحصارعن7:02(-)6:24الثانيالملوكسفرمعلومات

الهجومإن.المتدهورةدمشقوقوةالمنتعشةإسرائي!!قوةبينالحربالمصادرهذهتعكصر
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الاَشووية،التأريخيةالقائمةفيوالمذكور.مق773عامدمشقعلىالجديدالآشوري

ملكHadianuخاديانوعهدخلالحدث'pazarcikمننقشفيأيضاًوالمدون

قائدإلو،كشىأخذ.م(.ق772-782)الرابعلشلمنصرمعاصراًظهرالذي،دمشق

يوجدلاأنهوبمابحميره".الذيذلك11يدعىكيانملكمنجزية،الآشوريالملك

هددبر/بنوخليفةابنكانإذا،المعروفغيرمنيبقى،الحاكمهذاعلىآخرشاهد

عهدخلال،إسرائيلاستعادت..مق773عامقبلتوفيأنهيبدوالذيالمباشر،الثالث

.م(.ق748-782)نحوالثالثيروبعامحكمظلفي،السياسيةقوتهاخاديانو،

مدعلىقادراًيروبعامكان<28(و14:25)الثانيالملوكسفرفيملاحظةإلىواستناداً

غير.وحماةدمشقضدناجحةحملاتبعدوذلك،الشمالباتجاهالسياسىإسرائيلنفوذ

واضح.غيريبقىالوقتذلكفيالسياسىدمشقوضعأن

بيليصرتيكلاتعهدحئالسياسيدمشقآرامتاريخعنمصادرتوجدلا

هذاقبلمنلفتحهااعصالذيبالوزن،الفترةتلكفي،دمشقأهميةوتنعكس.الثالث

علىبهانالاستيلاءخاتيملوكقبلمنبابلفتحلأهميةمشابه.ممعئالأقلعلى،الآشوريالملك

قدكانتالقوةهذهأنمنالرغمعلى،التقليديةالقياديةالقوةعلىانتصاراًدمشق

مللثآخروكان.الاَشوريينقبضةفيكلهاسوريةأصبحتوالآنقبلاً.تراجعت

سوريةعلىالثالثبيليصرتيكلاتحملاتوفتحت/رحيانو.ريزونالستقلةلدمشق

السياسى.البلدهذاتاريخفِىجديداًفصلاً

الوسطىوالسهولحماة3-

تتبعيمكن.رئيسيةسياسيةكقوةالخصبةالوسطىسوريةسهولفيحماةظهرت

تذكر.المبكرةالميلادلبلالأولىالآلفبداياتفيالاَراميةالدولةهذهتطورتاريخ

ملكعزرولهددويهودا،إسرائيلملكلداوودكمعاصرتوعىالمدعوالتوراتيةالمصادر

علىبانتصاراتهوتهنئتهلتحيتهثمينةهداياحاملاًداوودإلىيورامابنهتوعىأرسلصوبا.

،الشمالفيحماةمنطقةتتاخمصوبامنطقةكانتأيضاً.لحماةعدواًكافتالتيصوبا،
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علىالسي!رةأجلمنويتنافسان.الوسطىسوريةسهولعلىالجارانهذانينفتححيث

وعلئ.العسكريةالصراعاتفيسبباًالتنافسىهذاكانوربما،هناكالمارهَالقوافلطرق

إلىتشيرأنهاإلا،حماةعنبالمعلوماتعموماًفقيرةالتوراتيةالمروياتأنمنالرغم

محلية.سلالةتحكمهابأإتها،قائمةسياسيةكوحدةحماةوجود

883)الثانيبالناصرآشورعهدمنالاَشوريةالمصادرمنالتاليةالشواهدتأتي

الساحلالثانيبالناصرآشوراحتل.حماةإلىمحددةإشارةدونولكن.م(،ق985-

المتاخمةالمنطقةأي.ملتى876/875عاميفيحملتهخلال،سوريةمنالشماليوالجزء

الثانيصربالآشورنايكونأنالمحتم!!ومن.يظهركمايطأهاأالتي،حماةلمنطقة

)858-التالثشملمنصرأما.سياسيةلأسبابحماةمنطقةدخولقصد،عنتحنب،

.م(.ق)853عهدهمنالسادسةالسنةحملةخلال،حماةمنطقةفيتوغلفقد.م(ق824

وذلكصري؟(،)اسمParatasبراتاسبنإرخوليني،الوقتذلكفي،حماةيحكمكان

معروفة.غيرداوودعهدفيحماةحكمتالتيالسلالةمعصلتهإن.محليةنقوشحمسب

الاَشوريةالهجماتوجهفيوقفت،تحالفاتعدةوقاد،.مق853عامقبلالعرشاعتلى

دمشقملكمعبالاشتراك.مدتى845عاموفي.م،ق)984848و873الأعوامخلال

Arganajالاَشوريةالملكيةالنقوشتذكر.إدريأددعزراهدد Parga j Adennu

(.مق)853قرقرمعركةقبلالتالثشلدمنصرفتحهاوالتيلإرخوليئ،"ملكية!"مدن

3"ول"أشتاماكوعلىالاستيلاءتم.مق!84عاموفي.مباشرة tama،يُنظر،مدينةوهىول

للآشوريين،المعاديالتحالفانحلالبعد.الحاليةإدلبمنطقةفيتقعأنهاعلىإليها،

الاَشوريين.معطيبةعلاقاتعلىيظهر،كماإرخوليني،أصبح

نذرية،لوفيةهيروغليفيةنقوشثلاتة،حماةملكإرخوليتيحكمفترةإلىتعود

التالث،شلمنصرنقوشحسب.احمهتذكرمصنعةوأصدافكلخومنعاجىونقش

/AdaوPargaوتُذكر.بالسكاننسبياًمكتظةإرخويىقيمنطقهَكانت Adennuوقرقر
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اتدهذهرُحمتArganaوباستثناء،رئيسيةكمدنبالتحديدواشتاماكوولء*!3و

بلوات.قصرلبواباتالبرونزيةالألواحعلى

لوفيةهيروغليفيةنصوصفيويُذكرلإرخولمِى،ابناUramatisًأوراماتيسكان

Nahrimaوأيضاًحلبنصوصهوتذكر،المدينةتحصيناتبناء(أعاد)أوبئوقد.فقط

هذهمعالعلاقاتعنمعلوماتإعطاءدون،العاصيواديفيالأماكنوبعض)؟(

.الكيانات

منكلحاكمزاكير//زاكّور،هوالمكتوبةالشواهدمنالمعروفالتالي-ماةملك

فياكتشفوالذي?)202IAK(آرامياًنقشاًيحملالذينصبهيتحدث.ولوعشحماة

ملكبقيادةأناضوليينوجنوبسوريينحكامتحالفمعجرتحربعنأفسر،تل

وأمتوقعةهزيمةمننجالكنه)حاتاريكا(،حزراكعاصمتهفيزاكّورحوصر.دمشق

باطيروغليفيةوليس،بال!راميةكُفزاكورنصبأن،للانتباهوالملفت.!شمخصيأسر

)حثية("أناضولية"سلالةمنالحكمفيللتغييرانعكاسأنهعلىهذاتفسيريمكن.اللوفية

ألاَشوريةالتأريخيةالقائمةتذكر.مق755و765لعامىبالنسبة.آراميةسلالةإلى

والنتائج.الأسبابتعرفلمو،حزركعلىحملات

الشمالفيوكركميش)أرباد(أجوشيوبيتسمال4-

الجزءأقصىفيحالياًالواقعةزنجرليأيحمأل،فيحاكمةسلالةقامت:حمأل.

نقشيذكرالميلاد.قبلالعاشرالقرنأواخرمنذعرفت،سوريةمنالغربيالشمالمب

KAIموواكيلا!فينيقى )24 Kilamuwa)وآأراميةبأحماءهذأالأولالملثأسلاف

حيالولمحتملامنثم؟(،التاسعالقرن!بدايةbحmhويتبعه،Gabbarجَبّروأولهمحثية،

Hayanuلشلمنصرالعائدةالآشوريةالملكيةالنصوصتذكرهالذيكيلامووا،والد

حيانوحارب.م(،ق885)الآشوريلملكاهذاحكممنالأولىالسنةفخلال.الثالث

حاكموأخوني،/أونقيبتينحاكمSapalulmeسبالولميمعالاَشوريين،ضدجَبَّربن

857)التاليةالسنةوفي.للهزيمةتعرضوالكنهم،كركميشحاكموسنفاراعديني،بيت
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حاكموأراممط"/أوخمطبتينحاكمأء"كاة،دلا439قلباروندامعحسيمانو،!!ير!م(ق

بأنهمكوموخ،حاكمQataziluوقتازيلو،كركميشحاكموسنغارا،أجوشىبيت

دفعواالذينالبحر"ساحلاملوك1أولئكبينحيانوكانوربماشلمنصر.إلىجزيةدفعوا

بعد.سوريةثهالعلىجديدةحملةشلمنصربدأأن.م(بعدق856)العامفيجزية

كانأنه،يثبتمما.م،ق853العاممنالثالثشلمنصرنقوشفيحيانويظهرذلك،

بينهمومنقرقر،معركةفيالآشوريينضدقواتهموحدواالذين،للحكاممعاصراً

إسرائيل.منوأخابدمشقمنعزروهدد،حماةمنإرخوليى

دفعالذى،سوريةكاليحكامأحدأنهوذكر،التحالفهذاإلم!حيانوينضملم

وحسب،.معروفغيرحيانووفاةتاريخإنقصير.بوقتقرقرمعركةوقوعقبلجزية

c)24كيلامووانقش (KAIلتقويةشيئاًيفعللمإنهقيل:الذي3،ا"طابنهحيانوخلف

يزالماشلمنصركانبينماالعرشاعتلىالذيكيلامووا،خليفتهوكان.حمألمكانة

كانواله،جيرانأقوياءملوكإلى،بالفينيقيةلهنقشفيكيلامووا،يشير.الحياةقيدعلى

غيرأومباشراًعسكرياً،دعماًالآشوريونقدّم.حمألعلىقوياًسياسياًنفوذاًيمارسون

فييقيمكانالذيcDanunaدانوناوهولغربافيلكيلاموواعدوأخطرضدمباشر،

مملكته.فيالناسحياةفيإيجابياًتغييراًأحدثبأنهكيلامووا،ويفتخر.أضنةمنطقة

.(KAI)25حيانوأبيهواسماحمهيذكر)؟(صولجانعلىنذريفينيقىنقشوهناك

الثالثنيراريأددعهدإلىالاَشوريةالملكيةالنقوشفيثانيةسمألذكريعود

أتارشومكىيقوده،تحالفإلىانضمتحمألأنإلىيشيرإذ.م(.ق783-)081

Atarshumkiسوريةثهاليفيأخرىإماراتمعبالاشتراكأجوشي،بيتحاكم

1Orالمدعوأنيبدو،بقليلبعدهأوالوقتهذاحواليفي.الأناضولشرقيوجنوب

حكمالذية!nammuالأولباناموولابنهنقشقيإليهألثميروقد.حمألفيحكم

حفيدهقبلمنأيضاًإليهوالتمير?)214IAK(.مقالتامنالقرنمنالأولالنصفصطلال

KAIبرراكبالأجمر )215 Bar-Rakib).شلمنصرمنكلاًالأولبانوموعاصرربما
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شاهديوجدولا.م(،ق755-)771الثالثدانوآشور.م(ق772-)782الرابع

-Barبرسورسلفكانأنهومعروف.حكمهعلىآخر Surآرامىنقشرفيالمذكور

اغتيلاول!(.)215الثانيبانامووالدهأجلمنأقامهالذي،برراكبنصبعلىمدون

بينداخليةصراعاتأثناءفيوذلك،الثانيبانامو)وا(ابنهيدعلىأقربائهمعبرسور

واستقرارهاالمملكةازدهارعلىجدي،بشكل،أثرتوالى،الحاكمةالسلالةأفراد

علىملكاًنصبهالذيالاَشوريالملكعلىيعتمدكانباناموإن:ويُقالط.السياسى

الثالث.بيليصرتيكلاتهوالاَشوريالملكذلكوكان.سمأل

فيحاكمةآراميةسلالةتأسيستاريخيرقىأنيمكن)أرباد(:أجوشىبيت.

تُحكمآشوربلادفيهكانتالذيالوقتإلىحلب،غربيكالحالياً(رفعت)تلأرباد

هذاقام،.مدتى876/875نحو.م(.ق983-)883الثانيصربالآشورناقبلمن

بعد،فيماعُرف،الذيجوشى،المدعووقدم.يَخانتدعىبلادعلىبحملةالملك

معقوا\يبدووهكذا.آشورناصرباليديبين-شيته،الحاكمةللسلالةتاريخيكمؤسس

..مق009العامحواليفي،جوشىيدعى،آراميحاكميحكمها،إمارةتأسيستاريخ

11.أجوشىابيت1الحاكمةالسلالةباسمالإمارةوسميت

عاملهجزيةدفعالذيأجوشى،بنأراميحاكماًاحمهالثالثشلمنصر2يذ

وحيانو،أونقىابتينحاكمقلبارونداعلىشاهداًنفسهالمصدرويعكل..مق858

معاصرين.كحكامكوموخحاكموقتازيلو،كركميشحاكموسنغارا،حمألحاكم

تُسجللملذلك.م(.ق855/853)التاليةالأعوامفيثانيةمرةجزيةجميعاًدفعواوقد

شلمنصردمرذلكمعقرقر.معركةفيالآشوريينقاومواالذينأولئكبينأجوشىبيت

وحدث،أجوشحببيتفيمصتوطنات.م(ق984)العاشرةحكمهسنةخلالالثالث

حكممنوالعشرينالخامسةالسنةوفي.م(.ق848)التاليةالسنةفيذاتهالشىء

احتلحيثحياً،يزالماأجوشىبيتحاكمأراميكان.م(ق)834شلمنصر

نأهذايعني.الشخصيمعقلهوجعلها،(Muru)موروالملكيةمدنهإحدىشلمنصر
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ءرخوبيمتالمدونمعاصراًوكالىعامَاَ،وعشرينخمسةلمدةالأقلعلىحكم،أرامى

الآشوريالملكضدأرامىبنأتارشومكىثار.دمشقمنعزروهددحماةمن

أنهمنالرغموعلى..مق508/408العامينفي.م(ق783-)081الثالثنيرارمم!أد

لحكمهلاحقبتاريخويزودنا.هُزمأنهإلا،الآخرينسوريةثهالملوكمندعماًتلقى

إلىأيضاًويُشار.حماةملك)زاكّور(زاكيرمعتزامنهيظهرحيثPazarcikمننصب

تمقد،سوريةثهاليفيالآشموريةالسلطةممثلإلو،وثهشىأتارشومكىبينصلحاًأن

.الأخيرةسنواتهخلال

أجوشى،بيتعرشعلىأباهخلفالذيإلو،متيعالمسمىأتارشومكى،ابنإن

عُثرنُصبثلاثةعلىمنقوشآرامينصهىالأولى،مهمتينوثيقتينخلالمنسعروف

برجاياوالمدعوإلومتيعمعاهدةيتضمن،حلبشرقهجنوبالواقعةالسفيرةفيعليها

Barga' ya222-)22حاكمKTK ( KAI.51أدالذيالولاءقسمهى،الثانيةوالوثيقة

باللغةوصلناوالذي.م(،ق745-)754آشورملكالخامسنيراريلآشورإلومتيع

،.مق754العامفيأيالخامس!،نيراريآشورعهدبدايةفيهذاصيغوربما.الآشورية

دعمبتقديمإلومتيعالزموقدأرباد.علىحملةالاَشوريةالتأريخيةالوثيقةتسجلعندما

القواتإلىقواتهضمقدفعلاًكانإذامايعرفولاآشور.بلادملكإلىعسكري

من،المعروفةالخامسنيراريلاَشورالقليلةالعسكريةالنشاطاتقدمتوربماالاَشورية،

هذا.لفعلقليلةفرصاًشواهد،خلال

علىالمعروفةالمعاهدةفيإلومتيعشريك!+!،حاكمبرجاياهويةتحديدإن

يأولوعش،لحماةملكاًبرجايارؤيةاقتُرحوقد.نقاشموضعيزالما،السفيرةأنصاب

الشرقإلىيقعبلد،حاكممعمطابقتهأو،الجنوبمنأجوشىبيتتحدإمارةحاكم

فيقائمدمجردمنأهميةأكثربعيد،حدإلىكان،الذيإلو،كشىربماأجوشى،بيتمن

لىعُقدتالتي،لتلكمشاهةاتفاقيةنفسهالاَرامىالنصإليناوينقل.لآشورياالجيش

أجلومن.عسكريةمساعدةتقد!يمواجبذكرودون،الآشموريالملكمعالولاءقَسَم
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صر!نفسهاالمعاهدةفترةعدىالآراميالنصنؤرخأنعلينا،التاريخيالسياقمعالتوفيق

يبدوالآد.حئ،أخرىمكتوبةمصادرفيإلومتيعإلىيُشارلا.الخامسنيراريآشور

تكونقدنسبياً.ضعيفسياسىوضعفيكانتأرباد(،)ومركزهاأجوشىبيتأن

تلعيميدعى.ممكانيتعلقإقليمياً،نزاعاًبرجايامعالاتفاقيةإلىقادتالىالحادثة

ردواقدوالاَشوريونبرحايايكونأنالجائزومن.الفراتمنطقةفييقعربماثحلا"ا+،

"،آرام"كلمعمتحالفاًكانالذيأرباد،حاكمإلومتيعوهزموا،متحدينذلكعلى

إلومتيعوثيقتيإن:القائلةالفرضيةهذا،يؤكدوقد.الأناضوليةموسريمملكةومع

نفسه.التاريخىلوضعاإلىتقريباًتعودان

فيموثقبصددها،،نحنالتيالفترةخلال،كركميشتاريخإن:كركميش.

عثرلوفية،هيروغليفيةنقوشاًتحملالى،المحليةالنصبمنعددوفي،آشوريةسجلات

-4"-كرالمدعوالنصوصأحديذكر.البريطانيةالحفرياتخلالذاتهاكركميشفيعليها

zitisترخونزاس-أوراوابنهUra- Tarhunzas،القرنفييوضعاأنيمكنوكلاهما

أ"ول33الأولسوخيسسلالةسلفىالحاكمانهذانكانيبدو،كماالميلاد.قبلالعاشر

الشكلعلىوهو،هيروغليفيةنقوشرخلالمنتسلسلهاعُرفالىالسملالةتلكا،

وحصب.Katuwas،الثانيسوفيسAstuwatamanzas،الأولسوخيس:التالي

آلثسورفيهبدأالذي،الزمنإلىالأربعةالحكامهؤلاءيعودأنيمكنالتاريخيالترتيب

وشلصصرالثانيصربالآشورنانقوشرفييردهالآشوريالهجوم،الثانيبالناصر

مور!)أقيKatuwasمعوعلاقتهكركميش!.علىكملكسنغاراالمدعوذكر،الثالث

دفر!.Katuwasخليفةأنهاستبعاديمكنلا.واضحةغيرتزالماسوفيس(سلالة

وفرسانعرباتأخذتو،الثانيبالناصرآشورإلىجزية،خاتيبلادملكسنغارا،

وأكَركميشر،فيكانالذيا،شوري،للجيشمساعدةكفرقكركميشومشاة

إلىنزلوا،الذينالمحاجين"للبلاد"الحكامخضوعالآشوريالملكاتلقىمنها.بالقرب

بلادإلىسفراءأرسلالذيموسنغارا،أنالمؤكد،ومن.صليةالأبلادهممنكركميش

ضخمة.احتفاليةمأدبةبإقامةكلخوفيالجديدالمقرتدشين.ممناسبةآشور
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عديهكان.مق858عامفيسوريةعلىالأولىحمدتهالثالثشلمنصرلدأعندما

حاكموسبالولمىحمأل،حاكموحيانو،كركميشحاكمسنغاراشكله،تحالفمواجهة

قلعةSazabeشلمنصرفتح.مق857العاموفيعديني.بيتحاكموأخونيأونقى،

أونقى،حاكملقالبارونداكمعاصرهنايظهرالذي،الملكهذاجزيةوتلقىسنغارا،

دفعت.مق853العاموفي.كوموخحاكموقتازيلو،أجوشىبيتحاكموأرامى

تحالفإلىتنضملم،الإمارةأنغير،الثالثشلمنصرإلىجديدمنالجزيةكركميش

ذلكبعدسنغارا،وصار.الآشوريينضدقرقرفيحاربتالتي،السوريةالإمارات

لمملكةتتبعمستوطناتودمروااحتلواالذينللاَشوريين،عدواً،سنوات.لبضعةالتاريخ

عنالآشوريالملكتقاريرتُوردلا.التاليالعامفينفسهالشىءوحدثكركحسيش،

نحتيصفكركيشحاكملسنغاراذكرأي،الأخرىالسنواتخلال،نشاطاته

يعرفلمو،جزيةدافعأنهعلىسنغارا،البرونزَيةبلواتقصربواباتألواحعلىبارز،

البارز.النحتهذايعودحملةأيإلى

كماكركميق،وبقيت،السنينمنعقودثلاثةنحودامحكمبعدسنغارا،توفي

في،أخرىمرةالظهور،إلىوعادت.اللاحقةالفتراتخلالآشورلبلادتابعةيظهر،

تذكر،.مق008حواليللفترةلالنسبة.الثالثبيليصرتيكلاتزمنفيالمكتوبةالمصادر

وعلاقتهلكركميش،كحاكمAstiruwasأستيروواسلوفمِةهيروغليفيةمخليةنقوش

كوصي(Araraسابقاً)وقرىءYasirisيسيريسحكم،وفاتهوبعد.غامثنةبسنغارا

جداً،صغيراًيظهرماعلىكَمنيس،كانأستيروواس.بن.Kamanisكَمنيسعلى

ثهشىنشاطاتمعكَمنيسعهدوبدايةيسيريسوصايةتزامنت.والدهتوفيعندما

معروفغيرأستيروواس"اسلالة1وفترةالفترهَلهذهالسياسيالتاريخفإنللأسفإلو.

عهدمنالاَشوريةالملكيةالنقوشفيكر؟صيشإلىإشاراتتوجدلاأنهوبماتقريباً.

لبلادتابعةكانت،كركميشأنفيبدو،الثالثبيليصرتيكلاتوحئالثالثشلمنصر

للسلالةالعمرانيةالنشاطاتإلىالمحليةالنقوشتشير.بانتظامالجزيةإليهاوترسلآشور،

ذاتها.السلالةعنقليلةمعلوماتإلاتقدمولافقط،الحاكمة
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نقشإلىواستناداًهـكَمنيس.كوزيرسسَشوراسالمدعوCekkeنقشيذكر

أصبحالذيcPisirisبيسيريسوالدهذاسَسْتوراسكانول22-21كاهكاكركميق

من.الاَنحئمجهولةزالتماظروففيكَمنيستوفيأنبعد،كركميشعلىحاكماً

إلىسستوراسابنجلبالذيهو،للسلطةاغتصابأواسريةتحالفاتأنالمحتمل

وحكم.م،ق738العامفيالثالثبيليصرتيكلاتإلىجزيةبيسيريسدفعالعرك!.

تتوسع،أورارتوكانتعندماتشكلالذي،التحالفإلىينضملمو،مستقلبشكل

..مق743عامبعدالآشوريينيدعلىهُزمتلكنها
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والظرسيوالبمابليالاَشوريالحكمتحتسورية-ثالثاً

-!!.م(ق03-745)نحو

فىرلمصاا-أ

النصوصمنفقطالقليلفإن،المسماريةبالنقوش!فيمايتعلق:سوريةمن.

تعود،أو،الرافدينبلادملوكقبلمنكُتبتإماوهيذاتها.سوريةفيموجود

هناكفقط،،بالفينيقيةالمكتوبةالنصيةالشواهدمن.)8(فرديةلبيوت،إداريةلضرورات

وصيدا)9(.جبيلمنومعظمها،الآنحئبقيتالىلأحجار،علىالنقوشبعض

وهناك.الآراميةاللغةاستخدامفضّلمعظمهافإن،الداخليةسوريةلممالكوبالنسبة

الأقلعلى،الاستعمالقيداللوفيةالهيروغليفيةبقيت(.I)ْالفترةهذهمنالنصوصبعض

دراستها)11(.بصددنحنالئالفترةمنالمبكرةالمرحلةخلال

أكبر،أهميةذات،سوريةخارج،المكتشفةالنصوصتعتبر:المجاورةالمناطقمن.

)12(.المكتوبةالمحليهَالشواهدمن،السياسىسوريةلتاريخبالنسبة

الآشوريالعصرمنوثيقتيناعلىفلسطينجيزيرافيفيعُثر:أخرىمصادر.

964)العامفيمؤرخةكركميشحاكمإلاياأخيالمدعوباسمإحداهما،الحديث

رسالةتتضمن(آراميةبرديقطعةوهيمصر،فيسقارةفيعليهاعثروالثانية(ْ.م()13ق

الآشوريةالحملاتإلىالتوراةنصوصتشير.266KAI:الفرعونإلىآسيويتابعمن

الثاني،والأيام،الثانيالملوكأسفاروبخاصة،السوريةوالمدنالممالكعلىوالبابلية

المروياتعلىتعليقاتهجانبإلىيوسيفيوس،فلافيوسيشيروإرميا.،وحزقيالوأشعياء،
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العسامرة،على.م(3ق722-)726الرابعشلمنصرالاَشوريالملكهجومإلى،التوراتية

به.الخاصةنقوشهخلالمنتصلنالمالى،سوريةعلىحملاتهوإلى

موجزتار!نهيهـعرض

الحديتالآشوريالعصر-أ

بينالعلاقاتفيتغييراً.م(ق727-)724الثالثبيليصرتيكلاتعهدأحدث

كانتالتي،الموسميةالحملات،الآناستُبدلت،فقد.وسوريةالآشوريةالمركزيةالسلطة

الفتغايكاحووسياسةهيأخرىبسياسة،عليينسوريينحكامإخضاعإلىتؤول

بدأ.آشوريونموظفونيح!!ها،كمقطاعاتالاَشوريةالإمبراطوريةفيودمجهاللمناطق

بسببنشأتالتي،الداخليةالمشاكلضغطتحتحكمهالثالثبيليصرتيكلات

السياسىالتأثيروكذلك،المحليينالحكامعندالاستقلالنزعةونموالتمردحركات

cSarduriالثانيساردوريمارسهالذي،القوي IIبلادعلصكالول*4؟ل!أوراتوملك

يقودهكانالذيالتحالفلكن.سوريةوثهاليالصغرىآسيةشرقيوجنوبالرافدين

عهدمنالثالثةالسنةفيهُزم)أرباد(،أجوشىبيتحاكمإلوومتيعأوراتوملك

جنوبفيالواقعةكوموحبلادفيالمعركةجرت..مق743فيأيبيليصر،تيكلات

بيليصرتيكلاتودخلالأسر.فيالوقوعتجنبساردوريواستطاع،الأناضولشرقي

اللاحقةالسنواتأنوبما.اجوشيبمِتعاصمةأربابحضاروبدأ،سوريةثهالي

رئيسى،كخصمأربادباالاَشورية،التاريخيةالقوائمفيسُميت.م(ق7ول742-)

الحصارنتيجةعنمغلوماتلتوفرولا.سنواتثلاثدامالحصارإن:القوليمكن

نأيمكن،اللاحقةالسنواتمن!-المكتوبةالمشواهدأدىغيرأرباد،حاكمإلومتحومصير

تذكر؟الوقتهذافيانتهىإلومتيعحكمأنحقيقةوإلى،المدينةفتحإلىتشير

إلىجزيةدفعواالذينالاَخرين،السوريينالحكاممنعدداً،السياقهذافيالحوليات

(Resinرسونيبينهمومنارباد،فيإقامتهخلالالآشوريالملك Rasunni)آرامملك
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Urik)وأوريكى،كوموخحاكمKushtashpiوكوشتاشى،دمشق (Kiقوئي،حاكم

صور،وملك،جورجومحاكمTarhularaوتَرخولارا،كركميشحاكموبيسيريس

بهاقام،ثورةذلكتبع.النصمنمفقودالاسملأن،الثانياتبعلبالتاعيد،،كانالذي

فيختاريكامع،حماةمنمقاطعة91إليهاانضمأونقى/بتين،حاكمول!ة"ول+توتامو

وسيانو)اُوشناتو(Usnuوأوشنوجبيلوبينها،السوريالساحلومدن،الشمال

'Azriyaعزرياؤبقيادةوذلكوصومورا، u.توتاموبلادبفتحبيليصرتيكلاتقام

وتمآشور.بلادإلىبلاطهورجالتوتامو"المعاهدةاناقض1رنفى،أونقىحاكم

كولانيباسم،عاصصةوجُعلت)كونولوا(،Kinaliaكيناليامدينةعلىالاستيلاء

..مق738لعامالتاريخيةالقائمةفيالحادثةوذُكرت.آشوريةلمقاطعة!ك!،اولأح!ا

بيليصرتيكلاتجلبهمأسرىبوساطةجزئياًالمدمرةأونقئمنطقةاستيطاناعيد

عاملة،بأيدٍسيانو(أوشنو،أرقا،)صيدا،الساحلمدنبعضوزودت،أخرىمناطقمن

.أخرىمناطقمنكأسرىعليهاالحصوقتم

حولياته،فيذكرهميردالذينالحكاممنالعديدمنجزيةبيليصرتيكلاتتلقى

عنبعضهميختلفسوريينملوكمعاصرةعلىأسماؤهمتدلنصب،علىنقشوفي

(،الثانياتبعل)وسلفةصورمنالثانيوحيرام،دمشقآراممنرسونيمثلالاَخر

'Shipitbaالثانيبعلوشيبيت alمنوبيسيريسقوثيمنوأوريكى،جبيلمن

منمناحيمنفسهالوقتوفيسمأل،منالثانيوبنامو،حماةمنإلوإفي،كركميش

وواسورمىميليد،منSulumalوسولومال،كوموخمنوكوشتاشي،السامرة

WassurmeتبالمنJabalوأوربالا،جورجوممنخولاراوتر

Warpalauwas)Urballa)توانامنTuwana،نأغير.العرببلاد؟ملكةوزبيبة

لأأ/ي!وهـ!لميُحدد.لمالجزيةدفعلتاريخالدقيقالزمىالتسلسل

أكثرقمقاطعاتاَلحدلبم7ثلأثأُالا!االإمبراطوريةفيالسوريةالمناطقدمجكان

)أونقي(،)بيح!%جوشي(!!لانيأربادجانبإلى،أقيمتفقد.الجزيةدفعصتأهمية

لمطلزاثلى

ي(!تاآك!س-كلآع6ة!قر6بم؟84

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


حدودعلىحلصغربيجنوبأفستلحولالمنطقة)فيختاريكاهماأخريانمقاطعتان

وأهمميةقيمةذرجزءدخلوهكذا،عكار(.سهلفيالكزل)تلاوصومو)ِأونقى(

الاَشورية.للإدارةالمباشرةالسيطرةتحتسوريةمناقتصادية

فيأعداءضديحارب،سنواتبضعالثالثبيليصرتيكلاتقضىأنوبعد

وبخاصة،سوريةعلىجديدمنيركزأنعليهكانآشور،بلادمنوالشرقالشمال

ضدإسرائيلملكبيكاحمعتحالفقد،دمشقملك)رحيانو(رصينكان.دمشقعلى

نإ:ويقالعليها.الاستيلاءمنيتمكناأندونأورشليموحاصرايهودا،ملكأحاز

الفرصة.هذهمنللاستفادةتواقينكانواالذينالآشوريينمنالمساعدةطلب"أحاز"

حنونوالمحليالحاكمفرحيثغزة،إلىتقدمثمفلسطيا،فيأولاًبيليصرتيكلاتعسكر

Hanunuالمدنبعضجديدصتبيليصرتيكلاتأخضعغزة،ضمبعدمصر.إلى

إنهقيلالذي،الثانيحيرامالملكوأحضروصور.أروادبينماالواقعةالسوريةالساحلية

مذهبعدانتهىحكمهأنويبدو.الآشوريالملكإلىالجزية،دمشقملكمعاتاَمر"1

اصما(تا)015الذهبمنكبيرةكميةتلقىبيليصر،تيكا،تلأنقصير،بوقتالحوادث

attan))1ميتينامن 7 etenna،)!صور،خ!أرعرلقعلىحيرامخلفالذيي

.العرشبتوليهالآشوريالملكلاعترافحاجتهبسبب،الجزيةميتينا

)!فاحتلإلالتاليالعامفي)وإسرائيل(دمشقعلىالهجومحدث

وسياسية،اقتصاديةبروابط،دقيقبشكل،بدمشقمرتبطةكانتالتي،الساحليةالأماكن

فإلى.مقي732عا-المدينةسقوطعنجداًالقليلإلايعرفولا.دمشقحوصرت

والتيفقط،الحولياتمنالقليلةالمعلوماتبعضهناك،الآشوريةالتاريخيةالقوائمجانب

فيأخرىلمستوطناتواحتلالحصاربعد،الملكىرصينبيتعلىالاستيلاءإلىتشير

رصين.موتيُذكرحيت:لي(،16)آالملَوكسفرقيالحدثهذاانعيهس.المنطقهَ

لتيكلاتالمخممراالتابعحمأل،ملكالثاني)وا(باناموالمعركهَ،خلال،حتفهولاقى

-ص/َص
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الطريقعلىأقيم،آشوريلصصبإقامةتكريمهمصد!يحس!برذلكبيليصر،

آشرو.لأدلا2إلىجثمانهعبرماا!قي

ة!عاص!يه!ا!اصبحتالمردمشقآرامهكةلحدُلم

.ممقاطعاتَأخرىمناطقالساصالحقتآراممنالمركزيالجزءص!شُكلت،آشورية

ومنصوأتي(دمشقغرب)جنوب+44"في!إ!ول

Mansuateآبعددمشقتكنلموبذلك(.لحماةالمجاشرد)صوباوصوبقي(دمشق)كال

الجزيةتدفعمدنأومحليونحكامهناككان،فلسطينفيو!ت،الجنوبفيمقاطعة

وخليفتهُا!اهـور!يت!التانيلمجرلتيكلاتفم!

صورعلالَات5--!اسشفادت:آللادأنكد،المةصْيبدو.كملكينLuا4لولي

منافعهأنرأىبيليصر،تيكلاتأنالافتراضرويمكن،الحرْفيةومقدرتهاالتجارية

إقليميلحاكممقرإلىوتحويلهاصوروضعتغييرمنأكبر،المحلىالحكمباستمرار

يبدو،ماعلىيشير،،دمشقسقوطبعدماإلىتاريخهيرقىقصير،نصوهناك.آشوري

يظهر.كماذلك،علىيردلمبيليصرتيكلاتأنغيرلصور،تمردإلى

الثالث،بيليصرتيكلاتخليفة.م(ق722-)726الخامسشلمنصريتركلم

،يوسيفوسلفا،فيوسرلاحقاًتقريراًأنغير.سوريةفيعسكريةبنشاطاتتتعلقنقوش!اً،

سورية،علىمخملةلَامشلمنصر،أنمخبرناأصلى،كمصدرصورحوليالتإلىيشير

القديمة()صوريما"13،وأوشوصيداأخضعأنبعد،سنواتخمسمدةصوروحاصر

.14Ant)و!ط JudIX).يهودا،ملكوحزقيا،إسرائيلملكحيوشعمع!4وص

مذايعنيقد.بابليةحوأجةوص!،التوراتيةالمصادرص!معروفهَأمورهى،السامرةوحصار

مستقراً.تقريباًبقيسوريةفيالآشورىِالحكمأن

عهدفيآشوريةمقاطعاتإلىتحولتا)وقوئى(،حمألأنأيضاً،،افترضوقد

بيليصرتيكلاتنصَّبهالذي،راكببرحكمحيثحمأل،فيعُثر.الخامسشلمنصر

تعوداتأضُص!ا!عددعلى،دمشقمعركةخلالوالددوفاةمنذ،حمخاكأسثالثا
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علىبناءدُونتأول!ا(215-221)آراميةنقوشاًتحملوهى،الفترةهذهإلىبأصولها

شلمنصر،يكونأنويمكنبيليصر.لتيكلاتمخلصاًتابعاًكانأنه،الانطباعتؤكد،طلبه

!أل.منطقةإلىأيضاًدخلقدتابال،منطقةعلىبحملةقامالذي

كانالذي.م(،ق507-)721الثانيشاروكينعهدعنأكثرشواهدتوجد

لا،مخيم"تابعشاروكينحماهوقد.حماةحاكمYaubi'diياوبيديثورةمواجهةعليه

وصوموراأربادمقاطعاتياوبيديثورةإلىوانضمتحثى"،شيطان،العرشيستحق

يشير.والسامرةغزةودعمتهامصرساندتهاوالىأيضاً،ختاريكاوربما،ودمشق

التغيوأنمحتملاًيبدو..مق072فيأي،الثانيةحكمهسنةفيالثورةهذهإلىشاروكين

السيطرةمعارضةعلىالغربيينالتابعينشجع،الثانيشاروكينإلىالخامسشلمنصرمن

زمنفيكما،حماةأرضفيالعاصىعلىقرقرفيالحاعةالمعركةجرت.الآشورية

بلادإلىاحضرثم.محاربيهمنوالعديدأسرتهمعأسيراًياوبيديواخذ.الثالثشلمنصر

فيالحمويةالفرقوجُندت".المفضلة"مدينتهقرقرواحرقتحياً.سُلخحيثآشور

لململم

ارضفياخرىبلادمناناسواسكن.وضراثبجزياتوفرضت،الآشوريالجيش

انتصارذكرىلتخليدنقوشاًتحمل،المهمةالأماكنفيمتعددةأنصابوأقيمت،حماة

شيزر.فيوثالثالعشارنة،فيوآخرنفسها،حماةفينصببينهامنهذا،شاروكين

.دخلآشوريموظفقبلمنتُحكموصارت،آشوريةمقاطعةحماةأصبحت

ضدحملةوبعد.م(،ق)717عهدهمنالخامسةالسنةخلال،سوريةإلىثانيةشاروكين

هذه،العسكريةجهودهوتركزتفريجيا(،حاكم)ميداسMushkuموشكومحاكميتا

بيسيريسهُزم،محليةسلالةتحكمها،سوريةداخلمملكةآخر،كركميشعلى،المرة

وهُجِّرت،كركميشودُمرتميتا.معبالتآمرشاروكيناتهمهيكريخميسبهذاحاكم

المنطقةقلبإلىكبيرةغنائمونُقلت.المنطقةمنآخريناحثيين"1أناسمعالملكيةالأسرة

المعطاةالأهميةإلىإشارةهذاوفي،آشوريونالمهجَّرينالسكانمحلوحل.الآشورية

ومنطقتهاكركميشوحُولت.الاَشوريةالإمبراطوريةاستراتيجيةفيودورهالكركميش
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الجديدةالحثيةالممالك،اللاحقةالسنواتخلالىشاروكين،صمْ.آشوريةمقاطعةإلىص

منليسولكن،نهائىلشك!ميتا،عدوهوهُزمأيضاً.الألاصولشرقيجنو!يالواقعة

.الصغرىآسيةغزواالذينالكميرييزقبلمنبلالآشورلبن،قبل

كلها،لمينيقيةكممثلربمافقط،صورذكريرد،السوريبالساحليتعلقفيما

الاَن.حئالخضوع"11هذاعنمعروفآخرشىءلاولكنإخضاعها،تما!قيالمدنبين

حكاميحكمها،الاَشوريةالإمبراطوريةمنجزءاً،آنذاك،الداخليةسوريةكانتوهكذا

حمأل،أنويبدو.محليةسلالاتحكمتحتوحمألالساحلمدنبقيتبينما،آشوريو!

.حدونأسرعهدقبلالأقلعلىقصير،بوقتذلك،بعد،آشوريةمقاطعةأصبحت

دون،الآشوريةالإداريةالنصوصفيتظهر،سوريةجغرافيةمواقعأسماءالآن،وبدأت

فيتُذكر،السوريةالمقاطعاتحكامأ!اءوصارت،السياسيةالمسائلمعارتباطأي

باحمهم.السنواتتؤرخكحكام،الأغلبعلىولكن،الوثائق

فيجديدمن(،.مق681-)3407ولولعكاأمس!"س!4سنحريبنشط،ذلكومع

وفلسطين.فينيقيةعلىبحملةيقوم.م(،ق)107الثالثةحكمهسنةإي!اهترينا.سورية

لشلمنهبرخصماًكانالذيوالصيداويين"،صوراملك1لوليضدفينيقيةفيحارب

إلىجزليةأمورو"املوك1وأرسل،ةمباشىأخرىفينيقيةومدنصيدااستسلصتالخاممر.

وأسرتهلولمبهربصور.مقابلأوشومنبالقربمعسكراًكانعندما،الآشوريالملك

هذاصُوروقدالبحر".وسطافي1)قبرص(Yadnanaيدناناإلىصورمنسفينةفي

فييبدوماعلىملجأوجد،وهناك.الآشوريةالقصورأحدفيبارزٍنحتٍعلىالحدث

صور،عنصيداسنحريبفصل.طويلةمدةمنذالجزيرةهذهعلىصورمعقل،كيتيون

بينويظهر،.بانتظامجزيةبدفعوالزم،المدينةهذهعلىملكاًإل()طوباإتبعلونصّب

Urumاlkْأميلكىوأوروأرواد،حاكمليئيىعبديجزيةيُرسلونكانواءكاالذين،أولئك

غيرومن.المدينةهذهعلىملكاًبقيفقدصور،غادرلوليأنومع.جبيلحا!سم
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حملةمرحلالأي.م،ق496العامحواليقبرصفيتوفيأبداً.إليهاعادأنه،المعروف

السادسة.سنحريب

العملعلىاجبرواصور،منمهجّريناناسإلىلاحقنصفيسنحريبيشير

بناءتمعنداكخبراء،"خاتيرجال11استُخدم.نينوىفِىقصرهبئعندما،وطوببسلال

صورمنبحارةذكرويرد.وعيلامكلدانبلادضدودجلةالفراتمعوالإبحارسفن

،الأحداثهذهانعكاساتنجد.السادسةالحملةتقرير()فيبصراحة،وقبرصوصيدا

حيث،التوراتيةالمروياتفي،الاقتصاديصوروغئقوةعلىكبيربشكلأثرتالى

.بعدهجاءتالتيوالفترةسنحريبهجومقبلمافترةبينالتناقضيظهر

هدف،أخرىمرة،فينيقيةكانت.م(ق966-)068أسرحدونعهدخلال

الأولبعلومعاصرصيداملكAbdimilkuttiميلكوتيعبديثار.عسكريةحملات

كوندوملكSanduarriسندوأرّيمندعمعلىوحصلآشور.بلادضدصور،ملك

Kundu3وسيسو issuحملةخلالونهبها،صيدا،علىحدونأسراستولى.كيليكيةفي

منكلأسرتم.سندوأرّيلمواجهةذلكبعدوسارَ.م(،ق677)الرابعةحكمهسنة

وكيليكية،فينيقيةمن،المهجّرونواجبررأساهما.وقُطعوسندوأرّيميلكوتيعبدي

اسى!حملعلى،الاصليةبلادهمأرستقراطيةإلى،واضحهواكما،ينتمونالذين

كبيرةغنائمجُلبت.نينوىفيبانتصارهيحتفلأسرحدونكانبينما،السابقينملكيهما

سورية()كاليخاتيبلادحكامجُمع.هناكالمهجّرينإسكانوتمآشور،بلادإلى

اسكنالذي"،أسرحدون"كاردُعىجديد،ميناءبناءعليهموكان،السوريوالساحل

الأجزاءمنوأسرىلصيدا،المجاورةالمختلفة/المدنالقرىمنأناسبعد،فيما،فيه

بدفعوالزمت،كحاكمآشورياًموظفاًالمنطقةواستقبلتأيضا.الإمبراطوريةمنالشرقية

قبل.ذيمنأكثرهداياوبإرسالأكبر،جزية

حوضرتجارةقي،مباشمربشكل،المشاركةعلىبالتأكيد،،أسرحدونعزم

أيضاً،،يرغبكانوربما.التقليديةالفينيقيةالمراكزعلىالاعتماددونالشرقيالمتوسط
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وهما)صرفند(،وصريبتاMarubbuماروبواعطيت.البحريةوصيداصورقوةإنقاصفي

ذلكمقابليدفعأنعليهتوجبالذيصور،ملكبعلإلىصور،بجوارتقعانمدينتان

جيدةعلاقاتعلىحافظالذيصور،ملكالأولبعل.حاولالسابقمنأعلىجزية

وتؤكد.المشرقمدنبينالسياسىصورنفوذيعيدأن،التجارةفيكشريكمصر،مع

المنطقة.هذهفيمهماًموقعاًلهأن،أسرحدونالاشوريالملكمعأبرمهاالى،المعاهدة

موظفيلأحدخاضعأكانبعل،أنجزئياً،المعطوب،المعاهدةمنالثالثالعموديُظهر

.الشيوخلمجلسالاستشاريةالصفةإلىالنصيشير،أخرىناحيةمن.الآشوريالملك

فيالحادثةوقعتإذا:صوريمركبتحطمبإمكانيةالمعاهدةمنالتاليالمق!عيهتم

المركبحمولةتُنقلأنيجب،مباشرةللآشوريينيخضع،الساحلمنجزءفيأوفلسطيا،

ذلكبعدترد.الأصليةبلادهمإلىليعودوا،الملاحينعنويُفرج،الآشوريالملكإلى

النص،يذكرصور.لتجارمفتوحةكانتالىالتجارةوطرقالمرافىءعنشروط

مماالساحليةالجبال.ممحاذاةالواقعةالموافىءوكلفلسطيافيودورعكاجزئياً،المكسور

عليهاالىوالفينيقيةالآشوريةالآلهةوأحماءاللعناتالأخيرالعمودويتضمن.جبيلفيها

وسلأسرحدونبينالمعاهدةتُبرملمربما.المعاهدةخرقإذاصورملكبعلتعاقبأن

قامتعندماولكن.م(،ق676-)677مباشرةصيداضدأسرحدوننجاحبعدالأول

.م(.ق674)عامبعدأيمصر،علىناجحةبحملةآشوربلاد

بينالتقليديةالروابطقويتمصر،ملكطرهاقا،انتصاربعدأنهمحتملاً،يبدو

كان.الآشوريننمعارضةأجلمنالحلفاءجمععلىقادراًبعلوكانومصر،صور

إلىآشورمنفسار،المشرقعلىالسيطرةفقدانهخطرجيد،بضكلمدركاً،أسرحدون

11و"صديقهبعلهزيمةالحملةهدفوكان.م(.ق671أىِ،العاشرة)السنةفينيقية

علىوسيطرتمصر،إلىجيشهبقيةسارتبينماصور،أسرحدونحاصرطرهاقا.

فقد،نفسهطرهاقاأما.الفرعونأسبرةوعلىكتَوزها،كلمعطرهاقا،مقر،ممفيس

استسلمقدطرهاقايكونأنيُحتمل.هربأنهإلا،القتالخلال،مراتعدةجُرِحَ

معأميراتوأرسل،لأسرحدونخضعلقد.الآشوريالانتصارهذاتأثيروقعتحت
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المستقبل،فيصورملكلولاءضماناًبالتأكيداعتُبرتحيثآشور،بلادإلىنمينةمهور

حاكمبقىلكنهالبر،علىلهالتابعةالمناطقجميعابعل"1فقد.ضخمةجزيةودفع

صور.جزيرة-مدينة

Ashurbanipalأشوربانيبالفيهاعتلىالذيالزمنخلال،الحكمفيبعلا،ستمر

آشور.بلادعرلق.م(ق627-)668

ممالكمناطقأيأيضاً"،خاتيابلاد1علىالحكمأبيهعنبانيبالآشورورث

متابعةعليهوتوجب.الآراميةأو)اللوفية(الحثية"11التقاليدذاتالسابقةالداخليةسورية

ويلكينصور،ملكبعلطرهاقا.ظهرضدالأولىحملتهفيسارلذلكمصر،معالصراع

الاثنين11بين،جبيلملكMilkiashapaأشاباوميلكىأرواد،مللثYakinluلو

الذينالبر(11،)أيواليابسةالجزر()أيالبحرووسط،الساحلمنملكاوعشرين

المدنحكامعلىتوجبوربماالمنتصر.الآشوريالملكيديبينجزيتهمأحضروا

بالسفن.بتزويدهالآشوريالجيشدعمالفينيقية

تانوتالجديدالفرعونحلحيث،مصإلى"الثانيةاحملته1فيآشوربانيبالسار

ذلكقبلماتالذياطرهاقا"،1مخل(Tandamane)بالآشوريةTanutamonأم!ون

التقدمأنإلامصر،خارجالآشوريينطردعلىقادراًأمونتانوتكانقصير.بوقت

ضدمباشرةموجهة"الثالثةالحملة11كانتالفرار.علىاجبرهالاَشموري،للجيشالجديد

حاربأنبعدالاَشورية،السيادةعلىالمدينتانخرجتيبدو،وكماوأرواد.صور

بعل،واستسلمصور،بانيبالآشورحاصر.الآشوريالاحتلالضدبنجاحالمصريون

إلىوأخيهبعلبناتجلبتهاالتيالثمينةالمهوربسبب.كرهائنأسرتهأفرادبعضوأعطى

أيضاً.وهكذاكرهينةقُدِّمقدكانالذيبعل،ابنسراحبانيبالأشورأطلقآشور،بلاد

أروادملكإلوياكينصور.وخضعإلىالعودةأط!3أ!مااة*اميلكىيحىبإمكانكان

حاكمموجالّوانفسهالشىءوفعل.نينوىإلىعظيممهرمعشخصياًابنتهوجلبأيضاً،

تحولتالحملةهذهبعد.HilakkuخيلاكّوحاكمSandasharmeوسنداشرمىتباق،
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مقاطعةإلى،أسرحدونعهدخلال،الإدارةعنسابقاًفُصلتالتي،البريةصورأراضى

الآشورية.)صور(Surruصورو

بانيبالآشورفنصَّبقصير.بوقتالأحداثهذهبعدأروادملكلوياكينتوفي

'Azibaبعلعزيالمدعوأولادهأحد alًوأروادصوربقيتوهكذاأرواد.علىملكا

بآشور.سياسياًمرتبطةلكنها،محليةلإتسلا!حكمتحت

)نحوسوريةإلىفقطواحدةمرة،اللاحقةسنواتهتقاريرفيبانيبالآشوريشير

الجزيرةشبهثهاليفيقبائلضدلهحملةمنعودتهطريقففى.م(.ق644-643

لمأوشوسكانإنقيل:وقدضده،ثارتالىوأوشو،عكامدنحارب،العربية

بلادإلىالسكانمنجزءتهجيرتموالآن.السنويةالجزيةيدفعوالمو،لحكامهميخضعوا

فقد،السياقهذافيذكرهيردفلمصور،بعلأما.آلهتهم)تماثيل(مصطحبينآشور،

قصير.بوقتذلك،قبلتوفي

الحلىيتالبابليالعصر-ب

فلسطينفيالتدخلعلىمصرالحديثةالاَشوريةالامبراطوريةانحطاطشجع

آشورعهدممتالأخيرةالسنواتخلالضعيفاً،الآشوريالحكمأصبححيث،وسورية

061الأولبسامتيخوسسارفقد.بانيبال - (664 Psammetchus Iمحاصر.م(،ق

506نابوبولاصّار - (625 Nabopolassarعبر،الكلدانيةبابلسلالةمؤسس.م(،ق

أعاليفيالبابليينمعوتنافس.هناكجديةمقاومةأيةيظهر،كمايجد،أندون،سورية

(.257الثاييْالكتاب،)هيرودوتالآشوريينالملوكآخرالتجأحيش،،الرافدينبلاد

الثالثة،حكمهسنةخلال،السوريةائمنطقةدخلفقدصار،بوبوكوبالنصبة

حكمهسنواتوخلالالتقارير.أحدفيمشوهةفقرةمنيفهمماحمسبوذلك

11595الثانينيخومصريحكمكان،اللاحقة - (061 Nechoذكرويرد.م(.ق

الثانيالأيامسفرفحسب.التوراتيةالمروياتفيسوريةعبرالمصريالجيشزحف

باليطأوآشورقواتإلىقواتهنيخوضمحيث،!ميشكر--/لمةا-اهدفكان)35:02(
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يسيطرالى،المناطقبينالفاصلالحدالفُراتوأصبحآشور".لبلاد"ملكآخرالثاني

Riblahربلهفيإقامتهمركزنيخوآشور.جعلبلادمنالباقيةوالبقية،المصريونعليها

إلياقيمونصبيهودا،ملكيهوآحازهناكالتقىحيث"،حماةبلادفي،الواقعة

cEliakimيهودا.علىجديداًملكاًيهوياقيم،الآنيدعىصارالذي

ووليالأكبرابنهنصّر،نبوخذأصبح،اللاحقةصارنابوبولاحكمسنواتخلا)،

كانتمدينةوهىكيموخو،علىاستولىالذي،البابلىللجيشالرئيسىالقائد،عهده

معسكراًأصبحالذي،المكانهذاهوجموقد.كركمي!قوجنوبالفراتغربتقع

كيموخوحوصرتنابوبولاصار.حكممنالعشرينالسنةفي،المصريينقبلمنبابلياً،

البابلية.الفرقوهُزمتعليها،الاستيلاءوتم

.ممحاذاةالبابليالجيشقزحفلنابوبولاصار.معاكسهجوممباشرةذلكتلا

عادذلكبعد.مستوطناتثلاثواحتل،السوريالجانبإلىالنهرعبرنَمالفرات

فيمدينةكركميشمنودخلوا،الفرصةهذهالمصريوناستغل.بلادهمإلىالبابليون

.هناكالمعسكرينالبابليينوطردواcQuramatuقوراماتوتدعى،الرافدينبلادأعالي

يأ،.مق506عامكركمي!في،والبابليينالمصريينبين،الحاسمةالمعركةجرت

بقيادةالبابلىالجيشأجبرنابوبولاصار.حكممن(والعشرين)الحاديةالأخيرةالسنةفي

.احماةمنطقةافي1ثانيةهُزمواحئ،وطاردهم،الانسحابعلىالمصرييننصرنبوخد

ملكاً.م(ق562-)406الثانينصرلبوخذوأصبح،نفسهالعامفينابوبولاصارتوفي

كثوة.غنائمأخذحيث،العرشفيهاتولىالى،السنةفيسوريةإلىهذاعاد.بابلعلى

خاتوملوك"كل،عسكريةمقاومةهناكتكنلم.التاليالعامفيأخرىحملةذلكوتلا

نصرنبوخذتقدم".ضخمةجزياتمنهموتلقىنصر(،نبوخذ)أيحضرتهإلىجاؤوا

أيضاً.)306(الثانيةحكمهسنةخلالسوريةفيوظهر.عسقلانوفتح،فلسطينإلى

الرابعةحكمهسنةوفي.الثالثةحكمهسنةخلال،بابلإلىخاتومنثمينةغنائمووصلت

مصر.ملكالثانينيخومعوتحارب،سوريةعبرمنتصراًالبابلىالملكسار.م(ق)106
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إلىوعادحملته،أنهىنصر،نبوخذأنتُحسم،فحقيقةلممعركةإلىيشيرالتقريرأنومع

ميدانفيالأقوىأنهمأثبتوا،المصريينأنإلىتشيرأنيمكن،جديدةفرقجمعبغيةبابل

ظهر.م(،ق95)9عهدهمنالسادسةالسنةفيأيفقط،ذلكمنعامينوبعد.المعركة

حكمهسنةفيواجتاز.عربيةقبائلمعوتحارب،سوريةثهاليفيثانيةنصرنبوخذ

عامآذاروفي.أورشليمحاصرحيث،فلسطينإلىووصل،سورية.م(ق896)السابعة

Mattani!ةمتّنياونصّبأسيراً.يهوياقيمملكهاوأخذ،المدينةعلىاستولى.مق795

صِدقيا.وسماه،أورشليمعلىجديداًملكاً

الحاديةحكمهسنةفي،الثانينصرنبوخذماَثرعنالتقريرالبابليةالحوليةتنهى

هوجديدفرعونالوقتذلكفيمصريحكمكان.م(.ق395-)495عشرة

صور.يحكمالثالث)إتّوبعل(إتبعلوكان.م(،ف958-)595التانيبسامتيخوس

كركميش()إلىالثامنةالسنواتفيسوريةإلىحملاتذكريرد،الحوليةتنتهىأنوقبل

ضعيفاً،يزالماكان،سوريةفيالبابلىالحكمأنهذايعني.عشرةوالحاديةوالعاشرة

المدنمعوثيقةعلاقاتعلىكانتالتيمصر،مندعماًتتلقىأنيمكن،المعارضةوأن

البحرية.التجارةفيشريكاتهاالفينيقية

السنواتخلال،سوريةفيالتاريخيهَالأحداثعن.ممعلوماتالتوراةتزودنا

منالتفاصيلبعضرعلىلالحصوويمكن.بابلملكالثانينصرنبوخذح!3مناللاحقة

أيضاً.(البنانالكلبونهربرلِصاواديفيالصخور،علىالمحفورةالباب!!الملكنقوش

وطردلبنانجبالفت!علىقادراًكاننصر،نبوخذأنإلىبريصا،وادينقشيشير

العدوهذايكونقد.المحليينالسكانيرهبكانإله:عنهقيل،المنطقةهذه!عدو

فقط.مصرملك

الحصولأمرورتصالآصليير،لبنادجبالسكانتوطين،الآن،البابليالملكأعاد

بابل.عاصمتهفيالبناءلأغراضالأرزاأخشابعلى
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المدينةأبوابإلى،بيروتثهال،الكلبنهرمصبعندالموجودالنقشويشير

الثانيبسامتيخوستوفِىبالبرونز.والمصفحة(لبنان)منالأرزخشبمنالمصنو-عة

للمرةويحتلها،أورشليمنصرنبوخذيحاصرأنقبل.م(،ق958-)595مصرفرعون

958)هوفرا/أبريسابنهمحلهوحل.م(.ق586-)587الثانية Apries/ Hophra-

علىيهوداملكصدقياشجعقدكلاهما،أوأبريس،أوبسامتيخوسوكان.م(.ق057

سوفمصرأنأمل،على،السنويةالجزيةدفعصدقيارفض.بلابلبلادضدالتمرد

فينيقيةمدنمعوتحاربتونهبتها،صيدامصرهاجمت.17:15()حزقيالثورتهتدعم

نبوخذزحفيهودا.لملكمباشرةعسكريةمساعدةإلىإشارةأيةتوجدلالكن،أخرى

ربلةفيإقامتهمكانجعلبعد،فيما.أورشليمحصاروبدأ،وفلسطينسوريةإلىنصر

صدقيااقتيدثم.وأسرتهصدقياالأسيرالملكعاقبربلةودني.البقاعثهالفيالواقعة

يليها(.وما25:1الثاني)الملوكبابلإلىبالسلاسلمقيداًالأعمى

أهميةذاتالسوريةالساحليهَوالمدنالثانينصرنبوخذبينالعلاقاتكانت

وادينقشفيالمذكورةلبنانفيالعسكريةالثانينصرنبوخذمآثرتتطابققد.خاصة

فلافيوسسجلهاكما،الصوريةالحولياتتعطيهاالىالصورةمعجيد،بشكلبريصا،

المحافظةفيحيويةمصلحةنصرلنبوخذكانتبعد.فيماالصقلىوديودور،يوسيفوس

أيةإلىمعروفوغير.المصريينشكموضعكانتالى،الفينيقيةالمدنعلىسيطرتهعلى

صيداأرستقراطيةخاصوبشكل،الفينيقيةالمدنفيالقائدةالأرستقراطيةكانت،درجة

،يوسيفوسفلافيوسعنواقتباساتالتوراتيةالمصادرتشيرمصر.معوفاقعلىوصور،

)نحوعاماًعشرثلاثةدامحصاربعدالمدينةعلىوالاستيلا،صور،علىبابليهجومإلى

قائمةأنغيرالصدد،بهذامعلومات،نفسهنصرنبوخذيتركلمو.م(.ق585-572

حكامجانجاإلىوأروادوصيداصورملوكنهايتهافيتذكر،وتابعيهبلاطهموظفى

الدقيقاحتياطيبشأنالإيصالإن..مق057سنةعلىالنصويؤرخ.المحليينفلسطين

بالإضافةصور"،بلادضدمعهذهبواالذين11والعساكرنصر()نبوخذللملكالمخصص

نأيم!ت،نصرنبوخذقبلمنوجبيلوأورادصورمنخبراءاستخدامعنالشواهدإلى
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حال،أيةعلىصور.وبخاصهَ،الفينيقيةالمدنضدعسكريةحملةحدوثافتراضيؤكد

سوريةوداخلفينيقيةعلى،كاملبشكليسيطر،كاننصر،نبوخذأنمؤكداً،يبدو

..مق075بعدأي،الأخيرةحكمهسنواتخلال

11526الثانيأماسيسحلّ.مق057عامفي - (057 Amasisمحل.م(ق

شجعوربما.داخليةشاعات،حكمهبدايةفيمصر،هزتوقدمصر.عرشعلىأبريس

ادعىالبابلى،الملكأنمنالرغموعلىأماسيم.ضدبحملةالقيامعلىنصرنبوخذهذا

هذا،يمسلم.المتحاربينبينالاتفالتىمنبنوعانتهت،الحملةأنيظهرالنصر،تحقيق

حاولتمصر،أنعلىشاهدأيهناكوليس،سوريةعلىالبابليةالسيطرةبالتاعيد،

البابلية.الإمبراطوريةمنالجزءهذافيتمرداتإثارة

جديداً،ملكاًنصرنبوخذينصَّبلمو.مق564عامصورملكالثالثبعلتوفي

أيضاً،،المدينةعنمسؤولينوكانوا،بابليينكموظفينالمدينةحكمواقضاةعيَّنبل

056-)561مردركأميلوهم:،بابلفييحكموننصرنبوخذخلفاءكانعندما

.م(،ق)556مردوكولباشي.م(،ق)955.556صورأوشارونيرجال.م(،ق

؟م(.ق953-)555ونابونيد

بحملةقامعندما،سوريةمنطقةدخلقدصور،أوشارنيرجالأن،المحتملمن

بإعادة؟(سلفه)اُونابونيدقام.م.ق557فيأي،الثالثةحكمهسنةفيكيليكيةعلى

بعلمهروخلفهفقط،قصيرةلفترة،المدينةحكمالذيعزربعلصورملكتنصيب

احتلالبعدماإلىأمم!.م،ق532عامحئالتواليعلىحكمااللذان،الثالثوحيرام

55)3الثالثةحكمهسنةفيسوريةفيجديدمننابونيدنشط.قورشقبلمنبابل

مننصوصتذكرالأرز.أخشاروتُنقل،هناكتعسكربابليةفرقكانتحيث.م(،ق

لقعاديةٍعلاقاتٍوجودإلىيشيرمما،سوريةجغرافيةمواقعأسماءأحياناً،نابونيد،عهد

خلال،بابلعنالطويلنابونيدغيابيشيرأنويمكن.السوريةوالمدنبابلبلادقلب

جدية.تعقيداتدونالبابليةالإمبراطوريهمعسوريةربطإلىتيماء،فيإقامته
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الأخمينيينحكمتحتسورية-ج

11053الثانيقورشدخلعندما - (955 Cyrusوأصبح،بابلبلاد.م(ق

تزالما،الفينيقيةصورمدينةكانت.م،ق953عامالحديثةالبابليةالإمبراطوريةوريث

الثالث.حيرامحكمتحت

آخرينكلاسيكيينوكتّابوهيرودوتيوسيفوسفلافيوسمصادرأصبحت

معالفارسيةالإمبراطوريةصدامأثارفقد.الآنتاريخيةكمصادرقبلذيمنأهميةأكثر

،التوراةأسفارجانبإلىوتوجد،كبير.بشكلالإغريقالمؤرخيناهتماماليونانيةالمدن

السياسيسوريةبتاريخالعلاقةبعضلها،الآراميةأوبالفينيقيةنقوشعليهامحليةآثار

ومما.السوريةبالمسائلخاص،بشكل،الأخمينيينلملوكالرسميةالنقوشتهتملمأيضاً.

لكنه.الفارسيةالإمبراطوريةفينسبياً،المعقدغير،سوريةدمجإلىإشارةأنههذايُفهم

.الفترةهذهخلالسوريةتاريختلخيصالصعبمنيجعل،أخرىناحيةصت

وإعلانبابلاحتلالبعد،الفارسيةالإمبراطوريةمنجزءاًاسمياً،،سوريةأصبحت

11النهربعداما1أي،الفراتغربالواقعةالبلادوأصبحت.بابلعلىملكاًالثانيقورش

(Ebirnari)?جوبارومسؤولية،رافديةنظروجهةمنc (Gobryas) Gubaruالذي

بابل،احتلالقبل،قورشمعبحملاتالسابقفيقاموالذيأيضاً.بابلبلادحكم

أصبحقصير،بوقتبابلاحتلالوبعدالفارسى،الانتصارتحقيقفيكبيرحدإلىوساهم

الثانيقمبيزاعتلاءزمنحئالمنصببهذاواحتفظ،وسوريةبابلبلاد(Satrap)مرزبان

العردق.

الشؤونفيوتدخل،سوريةفيشخصياًظهرجوباروأنعلى،دلائلتوجدلا

نأالانطباعالنيربفيالمكتشفةالنصوصتؤكد.الإمبراطوريةمنالجزءلهذاالسياسية

-52)9الثانيقمبيزإلىالثانيقورشومن،اكانيقورشرإلىنابونيدمنالحكمانتقال

فارسى،ملكأولكانقمبير،أنغير.سوريةفيعميقةآثاراًيتركلمأيضاً،.م(ق522

.م(.ق525-)526مصرعلىبحملتهقامعندماوذلك،سوريةفيشخصياًيظهر
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ولا.الإمبراطوريةلحاكمولاءها(91الثالثالكتاب،)هيرودوتالفينيقيةالمدنأظهرتَ

التيهي،فلسطينفيغزة.الأعلىللسيدالسوريةالكياناتمقاومةعلىدلائلتوجد

أكا!لأاه!(.30الأكر)04فقطالعسكريةبالقوةاخضعت

486الأولداريوسنظّم - (521 Darius Iجديدةبطريقةإمبراطوريته.م(ق،

منالإداريالإصلاخهذاعنالمعلوماتوتأتي(.فارسية)ولايةمرزبانةعشرينأنشأإذ

ابابلى1مرزبانةحُلّت،الإصلاحلهذانتيجة.69(-98الثالث)الكتابهيرودت

1وإبرناري "Babili and Ebimari،ما،الأوسطالفراتغربالواقعةالمناطقوأصبحت

تذكرلم.الجديدةالخامسةالمرزبانةتشكل،قبرصإلىبالإضافةومصرالرافدينبلادبين

بين،بصراحة،سوريينأوسوريةروستمونقشوبرسبوليسبهيستونمنداريوسنقوش

.الأولداريوسلسلطةالخاضعةوالشعو!البلدان

المرزباناتأموراستقرتعندما،الأولداريوسحكممنالسادسةالسنةبعد

كلغةللآراميةالمتزايدةالأهميةإنجداً.قليلةسوريةعنالمعلوماتأصبحت،العشرين

للمعلوماتأعطى،للكتابةكمادةالجلدأوالبرديواستخدام،الداخليةللاتصالات

ومن،المكتوبةالسجلاتمعظمفُقدتفقدوالاستمرار.البقاءفيقليلاًحظاًالمكتوبة

هذهخلالأهميةالفينيقيةالمدنأكثرأصبحتصيدا،أنيبدوصور.حولياتبينها

للمدينةالسياسيهالمكانةعلىسلبيةنتاثجلهكانتقرطاجةاستقلالأنوافترض.الفترة

فيدورهابسبب،للفرسمهمة،محليةسلالةقبلمنتُحكمصيداكانتصور،الأم

الثالثالكتاب،)هيرودوت.المتوسطشرقيفيالفارسيةللعملياتالبحرىالدعم

على،طرابلسفييقيمكانالذي)المرزبان(،الفارسيللواليالمدينةخضعت.931(

أيضاً.صيدافيمؤقتإقامةمكانهناككانوربماالميلاد.قبلالرابعالقرنخلالالأقل

الآلهة"كاهنيسميهفينيقياًنقشاًالحجريتابوتهيحملالذي،Tabnitتبنيتمعبدأناإذا

تعاقبسلسلةنضعأنيمكن)!أ(،)13عزرإكونابنالصيداوين،ملك،عشتارت

عزرإثهوذ،تبنيت،الأولعزرإثهون:يليكماالكبيرالإسكندرعهدحئصيداملوك
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.م(.ق005)نحوالثانيثم.م(ق052)ئحوالأولىبودعشتارت.م(،ق535)نحوالثاني

'Baالأولشيلّيمبع!مم:حكامثلاثةالثانيبودعشتارتوتلا alshillem I048)محو

ينتمىكانأنهيُحتملالذي.م(،ق043)نحووبأنا.م(،دتى045)نحوأمونوعبد.م(،ق

Stratonالأولنستراتونكانت.أخرىسلالةإلى Iعلاقات.م(ق358-374)نحو

المرزباناتثورةفيشاركوقد.أتيكى.ممرسومكُرّمإذ،الإغريقمعوثيقةخارية

30؟س!كا!تا-خوسالفرعونأيأيضاً،مصردعمتهاالتيالأخميى،الحكمضد)الولايات(

تينيسخليفته.زوجتهاغتالته،الثورةهذهأحداثغمرةوفي.م(.ق036-)362

Tennes،ضدالكبرىالفينيقيةالثورةفيمشاركتهبسببخاص،بشكلمعروف

338أوكوسالثالثأرتاكسيركيس - (358 Artaxerxes141 Ochosتأني.م(.ق

j.04-51رئيسىبشكلالصقلىديودورمنذلكعنالمعلومات XVIالثورةكانت

إلىرئيسيبشكلتطمحمزدهرةمدنثورة،الأخرىالفينيقيةوالمدنلصيدابالنسبة

,Isocrates)201أكبرذاتياستقلالتحقيق Philipposالإدارةانتهاكاتكانت.بم

العلاقةبعضهناكأنويبدو.طرابلسفيبدأتالتيللثورةالمباشرةالأسبابالفارسية

..مق053-351عاممصرعلىالفاشلةالفارسيةوالحملةالثورةهذهبين

فيالأرزغابةمنالملكىالمدخرأي?Paradeisosاهـضدبعملياتالثورةبدأت

الموجودينالفارسيةالإدارةمنالأشخاصبعضوضد،طرابلسمنبالقربالواقعلبنان

كيليكيةوحاكمBelesysبيليسيصالمدعوسورية)والي(مرزبانوحَّدَذاتها.طرابلسفي

ددكانالذيcMentorمينتورالإغريقىبقيادةمرتزقةالثواراستأجربينماقواتهما،

كانأيضاً.المرتزقةمنكانتالتيالمرزبانيين،قواتهُزمتسابقاً.مصرفيخدم

إخمادبهدف،سوريةإلىجيشاًبنفسهفقادجيد،بشكل،للخطرمدركاًأرتاكسيركيص!

والمسيطرةالأغئالمدينةصيدا،أصبحتأيضاً.قبرصإلىامتدتقد،كانتالتي،الثورة

تصرفعن(XVI)45-43الصقلىديودوريتحدثالثورذ.بؤرة،المشرقفيسياسياً

علىبالحصولووُعِدأرتاكسيريس،معاتصالاتأجرىإذ،الخيانيصيدا،ملكتينيسر،

قواتأيديعلىمدينتهاحتلالفسهّلصميدا،علىالسيطرةبعدمكاسب
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لاكى،طواعيةسفنهموحطموا،بيوتهمحصنواصيدا،أهاليإنقيل:.أرتاكسيركيس

وإذا.الفرسقبلمنذلكبعداعدم،تينيسأن،الواضحمن.للهربإمكانيةيتركوا

الذيالدور،لعبلْدحقاً،،كانا9إ،للمناقشةمفتوحاًالبابيبقى،كذلكالأمركان

أسرىأنحقيقةإن.الأخرىالثائرةالمدنوخضعتصيدا،إحراقتمديودور.إليهعزاه

صيداعلىالاستيلاءأنإلىتشيرأنيمكن.م،ق345العامفيبابلإلىوصلواصيدا،من

آنذاكيحكمهاكانالىمصر،كانتإذامايعرفولاقصير.بوقتذلكقبلتم

11341الثانينيكتانيبو!الفرعون - (935 Nektanebosدعماًقدمتقد.م(،ف

.الثائرةالفينيقيةللمدن

حالأيةعلىلكن.الصقلىديودوروصفهاكما،كبيرةصيداهزيمةتكونلاقد

بدأالذي،الوقتفي،ومهمةغنيةمدينةالقدماء،المؤرخينشهاداتحسبصيداكانت

الىIssosإسّوسمعركةبعدأي.م،ق333عامسوريةاحتلالهالكبيرالإسكنررفيه

البلد.هذاإلىالطريقفتحت

الونيموسوعبدالثانيوستراتونEvagorasإفاغوراسالتواليعلىتينيسخلف

Abdalonymus.بعل)شيبيتأيضاًبأحمائهمالمحليونجبيلملوكعُرفكما

وبتنوأم(.وبجاوميلك

قواتهتلاحقلم..مق333عامخريففيسوريةالكبيرالإسكندراحتلالبدأ

الطريقوسلكت.الجنوبنحوانعطفتبل،الفراتحئالمهزومالثالثداريوسجيمق

ادحرلساسحئع"(ولءا!()303!طرسهلعبرسارتثم،العاصىوادحبطولعلى

تولىقدكانالذي،ابنهلكن،الفارسىالأسطولمعأروادملكحارب.المتوسط

ول(33ول،ديكاأ711113.3،نمولح."3لمطآولول173اا!للإسكندرمباشرةخضعأرواد،فيالقيادة

لأرواد،المواجهالبرعلىالواقعةحالياً(،)عمريتماراتوسفيالاسكندرتلقى.)..5

قبلىمنأيضاًهناكواعلم.إليهجوابهوأرسل،الثالثداريوسالفارسىالملكمنرسالة
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تمحيث،سوريةداخلإلىارسلتالى،الحملةبنجاحات،ولكلة!4enولهبارمينيونقائده

الإغريقية.القواتأيديفيداريوسوأمتعةكنزووقعدمضق،علىالاستيلاء

الثاني،لستراتونكانتصيدا.إلىثم،استسلمتالى،جبيلإلىالإسكندرتقدم

للإسكندر،الخضوعفيفتردد،الفارسىالملكمعوثيقةعلاقات،المدينةهذهحاكم

واعتُبر.الشخصيةرغبتهتكونأنمنأكثرالسكانرغبةعندنزولاًأخيراًفعلهالكنه

أنهيعتقدواحدملكباختيارHephaestionلهيفايستونوسُمح،للحكمكفءغير

منصبهيفايستيوناختارهمااللذانالمرشحانرفض.الرفيعالمنصبلذلككفئاًالأكثر

كانإذاإلاملكاًيصبحأنرجللأييحقلا:القائلةبلدهمعاداتإلىواُشارا،الملك

الونيموس،عبدوهو،المعوزينالملكىالبيتأقرباءأحدتنصيبواقترحاملكيأصلمن

علىملكاًالونيموسعبدأصبحأعتراضهم،صيداأغنياءإعلانمنالرغموعلىملكاً.

المقدوني،الملكخدمةفيصيدامنقواتأدخلتمنطقتها.الاسكندروسعالئصيدا،

كبيراًعدداًوأجلتالحصار،صيدامنسفنودعمتصور.يحاصركانعندماوساعدته

أخرىفينيقيةومدنوجبيلأروادأرسلت.صيداإكإنسان(0015)نحوالصوريينمن

تُدمرلم.المدينةعلىالاستيلاءتمأشهر،سبعةوبعدصور.حصارفيللمشاركةسفناً

صورفيإقامتهخلالالإسكندر،تلقى.استعبادهمتمسكانها،منالكثيرأنغيرصور،

منكبيرجزءعلىسيطرقدكان،ولأنه.الفارسىالملكمن،للسلامعرضاً

.غزةحاكمحاربحيث،فلسطيننحووتقدم،العرضرفض،الفارسيةالإمبراطورية

331العامفيمصر.إلىالإسكندرجيشوسارغزة،صا،شهريندامحصار،ربعذ

سورية،يغادرأنوقبل.الفراتنحوالإسكندرانعطفصور،فيقصيرةإقامةوبعد.مق

وضُمنتسوريةعلىالإسكندرسيطرةقوسا.سوريةولايةعلىجديداًحاكماًعيّن

نفسه.العامخلالGaugamelaغاوغاميلافيالثالثداريوسعلىبانتصاره
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فىولمصاأ

was placed on an,لما6للاon of a certain rekeZ/rakaZ - Ba' al, King of AmأAn inscript

cause of its.!حarrow - head, but is disputed as to its date and authenticiy

J.،لا"س! Star0001:.ح.ةpalaeography the inscription was dated to the period before

.in:Archdologie au Levant. Recueil .R Saidah, Lyon - Paris,8291:186-917 F

Mazza, OA 26 )8791( .002-191 - For further Phoenician inscriptions cf. P
ألماس!!53!،اول3"حلىاهأ!هس!4لاساس!47،لةء(بمكا!57)ع1-009187"ولول.ممالا"()ا،!أ4!.

Altertum 31 )8591( .84 - Stone fragments of hieroglyphic and cuneiform

inscriptions, apparently royal texts, were discovered by the British excavations in

.Karkamish(Jerablus) and could have belonged to the time in question: .J D

,also.D Ussishkin331آح(,Hawkins, RIA 6-5/V )0891( 434 (A 16 ,c A 18 ,d A
.19-98)6791(26JNES

,MedinetHabu:ل!!93Vم*=.ئ! inscription of Ramses 1))، year 8 of his reign

Edgerton - .J .A Wilson, Historical Records of Ramses )11، Chicago ,3691 ;53 .J H

asted, AR IV $ ;64 .E Edel, in: Melanges Gamal eddin Mokhtar (BulletinبمBr

،34*مم!ول14 5 gypte .79 )1 Cairo ,8591 ,237-223 and the discussion by .W Helck

-(8791(,145-912 and .B Cifola,5357)8891(603-275 (structuralanalysis)
Further evidence comes from reliefs of Medinet Habu with-inscriptions pertaining

also to Amurru; they are sometimes copies from reliefs of Ramses II not handed

091122down to us, £c .J .H Breasted, QR IV $$ ,117 .127 912 and GS

Journeyاا!ل of Wen- Amon to Asia, papyrus from the late 20th dynasty (i. .e early

century .B ).C : .A .H Gardiner, Late Egyptian Stories, Brussels .76-61',2-391 There

er4حم،،+لأولس!،،ا3+؟،س!3"ع3؟ول4ول4ول،!(ثها41أهول3،ءبمول.،+53!غ،هأس!اساس!4ئملما،،3س!34أ"لا!ول

isc hehe!225-237;("لا .E Blumenthal، Alta0791)Leipzig 2391 (reprint

04-27.8291,Reiseerzahlungen, Leipzig

18(5891-5791);036-342 cfول!,Tiglath-pileser I (cf. GS:)01123 .E .F Weidner
81-158,83حبخ ,98 ,59 ,79 143,.f 152 and)$$11)7691(23بهم.A .K Grayson, ARI

!47(769)111also $$ ,34 ,07 1 ,32 ,143 .)144 Ashur-bel-kala: .A .K Grayson, ARI

.and .R Borger, in,16832)0791(بم.R Killard, Iraq248,234,212)924،بمس!.ول,$،

358-356.)8491(4/1d.,) TUAT!0.(س Kaiser

302-Brej: KAI no. 102 (Bar - Hadad)، Afis: KAI 202 (Zakkur/ Zakir); Hama; KAI

232also Arslan Tash:KAI!213،مس()graffiti); Zincirli:KAI214 (Panammuwa I

mentionsHaza' el of Damascus). To the very end of the period in questionbelong)
:theinscriptions on three stelae discovered at Sfire,25 hms southeast ofAleppo

KAIول .224-222 For a compilation of sources pertaining to the Aramaean states see

ensلماسا)3 de Syrie depuis leur fondation jusqu' a434+لىSader, Les 8tats

transformation en provinces assyriennes, Beirut .8791 For an old Aramaic seal

.(d!س)impression from the Damascus region cf. .M Heltzer, in: .M Sokoloff

.13-98391.Arameans, Aramaic and the Aramaic literary tradition, Ramat- Gan

C.3.خا)أ)24-1 .L Gibson, 331+ (e.4+!له,llig,KAIةagain .H Donner - .W Rمح

Alsoاا4':).8891( the German translations published in .0 Kaiser (ed.,) TUATمح

582.مم

Gubla:KAI)5بم،الإ3!ا؟ثط.1،1،11 I and 2 (Ahiram, ` Ittoba' ;)la KAI 4 (Yehimilk

،4/-:911Elia' al)، 7 (Shipitba' ,)la also KAI 3 and .8 For a discussion of " A)'
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118-97)8391(15inscriptions from Gubla/ Byblos, cf. .R Wallenfels, JANES

02proposes a later late. middle ofh19 to end of 7"4 centuries); Rueisseh:KAI)
25arrow- head); Lebanon region:KAI22 (arrow- head); Zincirli:KAI24and)

(Kilamuwa)

Ashur- nasir- apli/Ashurnasirpal II )985-883( described his Syrian campaigns in his

,(653-on the so,11711+,$$586-584،م$$,106795بمannals from Kalhu (ARI

called Banquet- Stela from Kalhu (ARI11 172 +, $$ ,676 ,)682 on limestone tablets

from Imgur- Enlil, modern Balawat (ARI 11 917 if. $ ,)496 and on bronze bands of

896(.،018,11the same site (ARI

Shulmanu- ashared/ Shalmaneser 111 )824-858( recorded his Syrian campaigns in

558-$$,variousinscriptions, mainly discovered in Klhu and Ashur: ARAB0012 if

,056:,563,568,571,578-574582,.f,585,095;395 monolith inscription, Kurkh
,806-995(:061;.f bronze bands, gates of Imgur- Enlil (BalawatB1،!!،بم 211 fف!ول

ARAB 1 224 ,.fi $$ ,614 617;.f fragments of annals, Kalhu and Ashur: ARAB I

6/also.E Michel, WOI!672,663,232مس.,..ff $$633,.f,641646,.f,655-651658 f

inscription on the throne with a seated figure;مand1/11 )5491( 27 ff5291(،454،مم(

1245of،،م Shalmaneser. Ashur: ARAB 1243 +, $ ;674 on a statue, Ashur: ARAB

681، inscription at the source of the Tigris: ARAB 1246 ،! $$ ,686 ;196 on an

4/1alabaster slab. Ashur: ARAB 1 ,251 $ ;307 see furthermore .E Michel, WO

)0591(5/1(9491,.f and .J.A Brinkman, JNES32)7391(04 ;.ff .E Michel,WO)
relief)1425591م()esp. col. 113 ff. (stone tablet inscription) and WO 938بهم,2/11

ولأس!33أ("أ5.)،ا

153-913,)6891(03Adad- nirari 111 ,)783-081( stela from Tell Rimah: St. Page, Iraq

Saba'a)آه stela (Sinjar area;973م$$،.slabinscription from Kalhu: ARAB1262 ff

,anofficer: ARAB0126 ,.ff$.735 Fragment of a stela:.A .R Millard- .H Tadmor

Iraq 35 )7391( ,64-57 Stela , from Antakya: .V Donbaz, ARRIM 8 )0991( 5 and

0-1411

,Shulmanu-ashared / Shalmaneser IV:)772-783( Stela from Pazarcik: .V Donbaz

1(1/1،also .J .D Hawkins, CAH!بمس,(ARRIM8)0991(01-8 and24-15 (photos

.Cambridge,8291,104-993 and .W .T Pitard, Ancient Damascus)8791(601 f

.Ashur-nirari V:)745-754( Treaty with Mati' ilu of Arpad: ARAB;568-1265 E

5 - Assyrian11!ص,Weidner.AfO 8 1(-329)3391 1;26-7 .S Parpola - .K Watanabe

Treaties and Loyalty Oaths (State Archives of Assyria, ,)II Helsinki ,8891 XXVII f

158-155,)8391(2/1d.,) TUAT!س)also .R Borger, in: .0 Kaiser13-8.آح..andpp

,A.Ungnad, RIA11)3891(;457-412 for later partial treatments see .R Borger

303.7591,Handbuch der Keilschriftliteratur ,I Berlin ,6791 587 .f and،11 Berlin

03:Royalinscriptions: Stela from Asharne (Ghab valley), Sargon11 of Assyria

(،.(401.- Stela from Hama (unpubl!آس.".)03)3391(56-53Thureau - Dangin, RA
d.,) La voix de 'l opposition en!س)Sargon 11 of Assyria: cf. .J Nougayrol, in: .A Finet

Mesopotamia, Bruxelles ,7391 12 .f .n .48 - Rock inscritptions from Wadi Brisa

andthe..ي! Nahr el- Kelb (Lebanon), Esarhaddon and Nebuchadnezzar:11 F

..Weissbach_Die Inschriften Nebukadnezard11 im Wadi Brisa and am Nahr el- Kelb

Leipzig ،1 609 (WVDOG ,5 reprint Osnabruck ,)7891 cf. .P - .R Berger, Die

neubabylonischen-7)لالماول K6nigsinschriften (AOAT ,)1/4 Kevelaer/ Neukirchen

3(ولء von Assyrien!314-318;,7391,ك!ولةأ .R Borger, Die Inschriften Asarhaddons

ARAB 11 $$ 582 .)£f - Stela of Esarhaddon1015691.م،$67(ص!م,Beiheft ,)9 Graz

.65()little relevance for Syria$،69مم.fromZincirli: .R Borger, .I c

:1(Other texts: Family archives from Neirab (date: between Neriglissar and Darius

131-142;'7391)ءا! .I Eph)1؟Fales. OAلأاF.ول62،))8428-53+.+،أ.P Dhorme، R

!Franseuphratenk.47،.1،1،/ةا)،\(لم،ا-68-؟.ا.ص6،-حأ،أثأ ) 7891 ( I.:87-84 Oelsnerأه!

؟)(6-
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93-35.)7391(26(0991.185-916 - Tabletfrom Tyre (Darius:)1 .G Wilhelm,BaM)
Texts from Hama: .J Laessoe, in: .E Fugmann, Hama. Fouilles et Recherches-

5891,,3891-3191 :1/1I 'L architecture des periodes pre- helleniques, Copenhagen

091.م

4/5",c.005 .B;).C KAI01 (Yehaumilk؟،( : KAI 9 (Shipitba' alalbuG/كا!حصIII
:(Batno'am, .c035 .B.).C- Sidon:KAI13 (Tabnit"،6،century)(اcenturies); KAI

'Bod(,515!لأcentury).اول*مم!61 ashtart!المهـ;(century5أيKAI 14 (Eshmun' azar, early

.(ies23!لا؟ ) 8 7/، h cenك!ولا:(Jmmlk,son of Bod' ashtart). Hasanbeyli (near Zincirli).

:Neirab،5"ول"7 KAI 225 and 226 (inscriptions of the priestess Sin- zera-ibni and

227!لئة34 )loan- decument, time of Nebuchadnezzar )1، ye(؟:)مهـااcentury). - Sfire

057/571).)ا - Zincirli: KAI 215 (inscription of the statue of Panammuwa=

dedicatedبر to him by his son, Barrakib); KAI 221-216 (inscriptions of Bar- Rakib

.(.late`8h century .B C

Stelafrom).".ل: Meharde- Sheizar (to be joined with a stela now in Beirut

156-1459791.Hawkins, in: Florilegium Anatolicum (Fs. .E Laroche), Paris

-Tukulti-apil)4(اAssyrian and Babylonian royal inscriptions: Ti )a-"، ileser

..esharra,:)727-744 Annals from Kalhu: .D .D Luckenbill, ARAB I)2691(926 ff

785.كأ - Tablet fro$0128,772بحلأم .777 - Stone slab from Kalhu: ARAB976،بم،،

5،3:$$,108.408- New inscriptions,Kalhu1282مKalhu, dated728 .B:.CARAB
*5 Iranلام.J Wiseman, Iraq 13 )5191( 24-21 and 18 )5691( .912-117 - Stelae

Levine, Two Neo - Assyrian Stelae from Iran: Royal Ontario؟(:لا.!.Luristan)

:Museum,7291 11 ff. Sargon11 (Sharruken,:)507-721 Annals from Horsabad

.ARAB11)2791( 3 ,.ff $$,5,8.9 - Display inscription, Horsabad: ARAB1125 ff

,54 ,55 .56 - Inscription on a bull, Horsabad: ARAB 1145 ..fi S .29 - Pavement،،

inscription, Horsabad: ARAB 1148 ,.ff $ .99 - Cylinder, Horsabad: ARAB 0116 ff

Horsabad:ARAB1166,.f.ؤ $.125 - Ashur text: ARAB11 96 ff118.م - Relie%
.134 - Slab from Kalhu: ARAB 11 71 ,.ff $ .137 - Stela, discovered at Larnaka

،.183.- Prism B from Nine7eh: ARAB41ff601،00111،بممCyprus): ARAB)
56-53)3391(03above): .F Thureau - Dangin, RA!791.(.مص - Stela from Asharne

d.,) La voix de!س)cf. the unpubl. Stela from Hama: .J Nougayrol, in: .A Finer

above). - Stela from)127391آ.ول48مء,'l opposition en Mesopotamie, Bruxelles

Iran (Najafehabad near Kangavar): .L .D Levine, Two Neo- Assyrian Stelae from

.(.Iran:Royal Ontario Museum,7291 25 if.716( .BC
11Sennacherib (Sin-ahhe- eriba, :)681-407 Annals (prism inscriptions): ARAB

,931-,326.347 ,.fC now the "Jerusalem Prism": .P Lingم,903923،.م،،!ff115
ed. By .JKlein)2+أIsrael, Bar Ilan Studies in Assyriology, dedicated to Pinhas A

.248-213.0991nd .A Skaist), Ramat Gan"

:And, more recentlyمبAB11 991 f966-068!مسول(:،ddinaاEsarhaddon (Ashur- ahhe

9(,.R Borger, Die [ nschriften Asarhaddons, Konigs von Assyrien (AfO Beiheft

,Graz:5691 Building inscription, Ashur: .p8$5 (ARAB11 $.)721 - Nineveh texts

،$1(57 )ARAB$،مبAshuralabaster tablet: 78 f-1127$$994.)مم )ARAB$6،بخأ

.R. Borger!586،)مآآس(th Ba' aI of Tyre: 701 ,.ff $ 96 (ARAB907أ .).ff - Treaty w

-d.,) TUAT 2/1 )8391( 158 ,.f and .S Parpola - .K Watanabe. Neo!س)in: .0 Kaiser

8891Assyrian Treaties and Loyalty Oaths (State Archives of Assyria, ,)II Helsinki

XIXXآ1،، and .p .27-24 - Fragments of the annals: 901 ,.ff $$ ,72 ,74 76 (ARAB

542.(.ff

:nipal (Ashur- ban- apli, :)627-668 Annals (cylinder texts) from Ninevehفء!Ashurb

ARAB 11 092 ,.ff $$ ,977 ,783 ,083 847,.f .876 - Tablet concerning the rebuilding

Building inscription-م,$$129مofthe temple of Sin at Harran: ARAB11348 ff

,(11373cylinder،مم$.079 evidently from Warka (Uruk/ Erech):ARAB)
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Nebuchadnezzar 11 (Nabu- kudurri- usur, :)562-406 Rock- inscriptions from Wadi

above, sources from Syria. - Brick inscription!مص.:(Brisaand Nahr el- Kelb (lebanon

4(from Babylon: £c St. Langdon. Die neubabylonischen Konigsinschriften (VAB

Leipzig ,1291 no. ,37 and .P - .R Berger, Die neubabylonischen Konigsinschriften

07027391,AOAT,)1/4 Kevelaer/ Neukirchen-Vluyn)
:Chronicles

.A .K Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles (Texts from Cuneifrom

Sources, ,)V Locust Valley, N 7591.Y (cf. chronicles 1 and 14 for Esarhaddon

7chronicles 2 and 4 for Nabopolassar, chronicle 5 for Nebuchadnezzar II, chronicle

.(forNabonidus and their Syrian relations

!Administrativetexts and letters of Mesonntamia

From the period of Tiglath- pileser III Syria became successively part of the

Assyrian empire. Toponyms of Syria now appear in various bodies of

administrative texts and letters, but mostly without a special bearing on the political

6(history; for references see .S Parpla, Neo- Assyrian Toponyms (AOAT

Kevelear/ Neukirchen- Vluyn ,0791 £c also .G .B Lanfranchi - .S Parpola, The

Correspondence of Sargon II, Part II: Letters from the Northern and North-easterr

Provinces (State Archives of Assyria, ,)V Helsinki 0991 (nos. ,243 ,192 .)592 The

742,)743,Assyrian eponym canon contains mentions of expeditions against Arpad

(074 and Damascus ,733( ,)732 cf. .A Ungnad, RIA11 )3891( 043 f

.98-76)8291-8191(27.B Becking, JEOL
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،لعامةلرالمصا!

09891.P Matthiae, Ebla. Un impero ritrovato, Torino.مح.

تأليى،سوريةفيمملكةأقدموحضارةتاريخإللا،منها:لذكر،قليلةالعربيةاللغةفيإبلاعنالدراسات.

6991.دمشقالأبحديةدار،مرعىعيدالدكتور

7491.,(99 Chicago - London)اه!.R .D Biggs, Inscriptions from Tell Abu Salabikh.

.C .H Gordon - .G .A Rendsburg - .N .H Winter (eds.,) Eblaitica. Essays on the Ebla.

8791.Archives and Eblaite Language. ,I Winona Lake

.4( ، Studies on the!س).L Cagni (ed.) La lingua di Ebla, Napoli 8191 .P Fronzaroli.

8491.language of Ebla. Firenze

8891,.M Krebernik, Die Personennamen der Ebla - Texte, Berlin.

,ds)., Wirtschaft and Gesellschaft von Ebla!س).H Hauptmann-- .HWaetzoldt.

Heidelber؟8891.

.)7191(Beiehungenاا،!ا!)ح.W.

.M Saghieh, Byblos in the Third Millennium BC. A Reconstruction of the.

.8391Stratigraphy and a Study of the Cultural Connections, Warminster

.9791alten Orient, Leipzigأ+ا.H Mengel, Handel and Handler.

8691..G Pettinato, Ebla. Nuovi orizzonti della storia. Milano.

.H Weiss (ed.) The Origins of Cities in Dry- farming Syria and Mesopotamia in the.

8691.Third Millennum .B ,.C Guilford

8691.d.,) Cuneiform Archives and Libraries. Leiden)!س.K .R Veenhof.

7191..W .A Ward, Egypt and the East Mediterranean World 0022 - 0091 .B,.C Beirut.

.6691.K 07 Kenyon, Amorites and Canaanites, London.

7591..A .K Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles, Locust Valley.

.6691.A Falkenstein, Die Inschriften des Gudea von Lagasch, Rom.

7691.M .T Larsen, The Old Assyrian City State and its Colonies, Copenhagen.

.B Kienast, Die altassyrischen Texte des Orientalischen Seminars der Universital.

32.Heidelberg and der Sammlung Erlenmeyer- Basel, Berlin ,0691 no

5391..L Woolley, Alalakh, Oxford ;5591 .L Woolley, A Forgotten Kingdom, London.

2991دمشقممسيةمملكةآلالاحعنوانئختالدالاتيفهمىقبلمنالعربيةإلىالكتابهذاترجموقد.

7291.,ZwischenZelt and Palast, Leipzig3،اع.H Klen.

07391.4,( La voix de 'l opposition en Mesopotamie, Bruxelles!س).A Finet.

8291..H .J Nissen - .J Renger (eds.,) Mesopotamien and seine Nachbarn, Berlin.

0991..D .R Frayne, Old Babylonian Period ,)5915-3002( Toronto.

،6(.E Lipinski (ed.,) State and Temple Economy in the Ancient Near East، 11 (OLA.

.9791Leuven

-.D Collon, The Seal Impressions from Tell Atchana / Alalakh (AOAT ,)27 Kevelaer.

.7591Neukirchen - Vluyn

ernpinski, Syrien and Palastina (Kanaan) in der letzten Phase der Mittelbronze IIرزكلا!..

8391.-B Zeit 0165( - 0157 .v ,).rhC Wiesbaden

.A..L Oppenheim, The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East.

.5691Philadelphia
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.5291.C .L Woolley - .R .D Barnett, Carchemish III, London

8291..G Wilhelm, Grundzuge der Geschichte and Kultur der Hurriter, Darmstadt

.M.- .H Gates, Alalakh- Tell Archana, Levels VI and :V A Re- Examination (Diss

.7691(Yale

.G Oiler, The Autobiography of ldrimi: A New Text Edition with Philological and

.HistoricalCommentary (Diss Univ. of Pennsylvania,,)7791148 if

889عام03-92تاريخيةدراساتمجلةألالاخملك،إدريمىمرعىعيدالعربيةفيالنقشحولانظر.

.126-301ص

aولسة.C Kuhne, Die Chronologie der internationalen Korrespondenz von El Am

7391.AOAT 17,) Kevelaer/ Neukirchen -Vluyn)

1C _F. - .A Schaeffer, Corpus I des cylindres- sceaux de Ras Shamra- Ugarit et

8391.'d Enkomi- Alasia, Paris

1991,.H Freydank, Beitrage zur mittelassyrischen Chronologie and Geschichte, Berlin

6291.Kitchen, Suppiluliuma and the Ama + a Pharaohs, Liverpoolك!.ول.

.8791..W .L Moran, Les lettres 'd El- Amarna. Paris

.J Bottero (ed.) Le probleme des Habiru a la 4e Rencontre Assyriologique

Internationale (Cahiers de la Societe Asiatique, ,)12 Paris ;5491 07 Greenberg, The

1/VI )7291( 14 - ;27 MولHab/ piru (AOS,)93 New Haven ;5591 .J Bottero, RI

Liverani. VO 2 )9791( ;77-65.O Loretz, Habiru - Hebraer. Eine sozio- linguistische

-Studie uber die Herkunft des Gentiliziums ibri vom Appellativum habiru. Berlin

New York 19R40

.8591.W .J Murnane, The Road to Kadesh, Chicago

0691..A Gardiner, The Kadesh Inscriptions of Ramesses11 Oxford

,F..H Weit3bach, Die Denkmaler and Inschriften an der Mundung des Nahr el- Kelb
02291Leipzig

Staatsvertrag Tuthalijas ,.VI Wiesbaden!لاأ,H.Often, Die Bronzetafel ausBogazkoy
8891.

,531 and: Assyrian Rulers of the Third and second Millennia$أ.A .K Grayson, ARI
8791.BC (to ,)1115 Toronto

04791.A .H Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica.1 Oxford

06291archivi politici, Romaا!!4أnell' eta؟أ!لم8!لا.M Liverani, Storia di

8691..W .H van Soldt, Studies in the Akkadian of Ugarit. Dating and Grammar, Leiden

7191.L .R Fisher et ,.la The Claremont Ras Shamra Tablets, Rome

d.,) Griechenland, die Agais and die Levante wahrend der ` Dark!ص).S Deger- Jalkoty

8391.l 0891 WienولAges'. Symposium Zwe

.H Mengel (ed.,) Gesellschaft and Kultur im alten Vorderasien. Berlin 19R20

.Cf،س!534 .R Wolfart, Syrien and Libanon, Beitrage zur regionalen Geologie der

06791Berlin

Pitard, Ancient Damascus. A Historical Study of the Syrian City- State from+..*

8791.Earliest Times until its Fall to the Assyrians in 732 .B,.C Winona Lake

.H .J Katzenstein, The History of Tyre. From the Beginning in the Second

,.Millennium.B .C .E until the Fall of the Neo- Babylonian Empire in .538 .B .C E
07391Jerusalem

00791.R Hachmann, Kamid el- Loz- Kumidi. Bonn

11.alter der Wanderungen vom .13 Bis zumأ.F Schachermeyr, Die Levante im Zei

08291.A .V Chr., Wien

2R2http://www.al-maktabeh.com



.J .P Rijs, Sukas:1 The North- East Sanctuary and the First Settling of Greeks in Syria.

0791.and Palestine, Copenhagen

.L .W King Babylonian Boundary Stones and Memorial Tablets in the British.

1291.Museum, London

.I .J Winter, North Syria in the first Millennium .B .C With Special Reference to Ivory.

.7591Carving, New York

.4,( Phoenicia and!س)Religione, Napoli ,0891 .E Lipinskiع.G Garbini, I Fenici, Storia.

.theEast Mediterranean in the First Millennium .BC

8291.ds.,) Mesopotamien and scine Nachbarn, Berlin!س).H - .J Nissen - .J Renger.

)8891(.2/11.M Liverani, State Archives of Assyria, Bulletin.

00291.E Forrer, Die Provinzeinteilung des Assyrischen Reiches, Leipzig.

2,,H.Donner, Geschichte des Volkes Israel and seiner Nachbarn inGrundzugen.
9891,Gottin:en

فيالمختص.تومسون.لتوماسللأستاذالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيدراصةسنواتعدةقبلصدرت.

الدراسةهذهتُرجمت.وقدموثوقتاريخيكمصدرالتوراةاعتمادإمكانيةفيتشككالتوراتيةالدراسات

.5991.بيروت!وداحعلىصالح"،ترجمةالإسرائيلىللشعبالقدىمالتاريخ11عنوانتحتالعربيةإلى

.H Sader, Les etats arameens de Syria depuis leur fondationjusqu' a leur.

08791transformation en provinces assyriennes, Beirut

7591..E Lipinski, Studies in Aramaic Inscriptions and Onomastics, Leuven.

.M Durand - .A Lemaire, Les inscriptions arameennes de Sfire at'1 Assyrie de-.لى.

8491.lu. ParisاShamshi

,A.de Maigret, La Cittadella Aramaica di Hama. Attivita, Funzioni e Comportamento.

.9791Rome

5691..D .J Wiseman, Chronicles of the Chaldaean Kings. London.

d.,) The Role of the Phoenicians in the Interaction of Mediterranean!س).W .A Ward.

.186891,Civilizations, Beirut

032.-052.0 Leuze, Die Satrapieneinteilung in Syrien and im Zweistromlande von.

7291(.Halle (Saale) 3591 (reprint Hidesheim

.J Seibert, Die Eroberung des Perserreiches durch Alexander den Groben, auf.

8591.kartographischer Grundlage (Beiheft TAVO, ,)68 Wiesbaden

28.-1)5591(32.G Dossin, Syria.

405.-105)8891(4/11.M Dietrich - .0 Loretz, TUAT.

54.-94)3691(33.F Thureau - Dangin, RA.

Grayson, Assyrian Rulers of the Third and Second Millennia BC, Torontoمح.!.ول.

8791,

9791..S Greengus, Old Babylonian Tablets from Ishchali and Vicinity, Istanbul.

9891.ds.,) Reflets des Deux Fleuves (Fs. .A Finet), Leuven!س).M Lebeau - Ph. Talon.

8591.-.J .M Durand - -.J .R Kupper (eds.), Miscellanea Babylonica (Fs .M Birot), Paris.

7391.d.,) La voix de 'l opposition en Mesopotamie, Bruxelles!س).A Finet.

00691.W .F Leemans, Foreign Trade in the Old Babylonian Period, Leiden.

8491.I Hoffmann, Der Erlab Telipinus (T Heth. ,)11 Heidelberg.

.A Kernpinski, Syrien and Palastina (kanaan) in der letzten Phase der Mittelbronze.

IIB- Zeit -0165( 0157 .v .).rhC Wiesbaden ,8391 14 if

3691.Ch. Virolleaud, La legende phenicienne de Danel, Paris.

,B.Moss, Topographical Biblio: raphy of Ancient Egyptian Hieroglyphic Textsسا."..
5191.,s VII, OxfordخReliefs،! !4* Paiptin
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.D Surenhagen, Paritatische Staatsvertrage aus hethitischer Sicht. Zu historischen

.Ausagenand Iiterarischer Stellung des textes CTH,937 Pavia,8591 22ff

6691.-2891.M Dietrich - .0 Loretz - .W .C Delsman, Ugarit - Bibliographic

7391AOAT1/02 -)4 and7191-6791 (AOAT,)5/02 Kevelaer/ Neukirchen-Vluyn)
6991.and

8791..W .L Moran, Les Iettres 'd El- Amarna, Paris

6291,.K .A Kitchen, Suppiluliuma and the Amarna Pharaohs, Baltimore

7891..R Krauss, Das Ende des Amarnazeit. Hildesheim

8291,0 Margueron, in: La Syrie au Bronze Recent, Paris!اس-.J

.8791.A Harrak, Assyria and Hanigalbat, Hildesheim - Zurich - New York

9891,.A Hagenbuchner, Die Korrespondenz der Hethiter (THeth ,15 ,)16 Heidelberg

ول.8020."(و54-.)903

6291..M Liverani, Storia di Ugarit nell' eta degli archivi politici, Rome

.9391.I .J Gelb, Hittite Hieroglyphic Monuments, Chicago

8891..M Liverani, Antico Oriente, Storia, Societa, Economia, Rome - Bari

.2191des assyrischen Reiches, Leipzigء.E Forret, Die Provinzeinteilun

0891,.B Alster ( ed.,) Death in Mesopotamia, Copenhagen

Staatsvertrag Tuthalijas ,.VI Wiesbaden5ولأ.en,Die Bronzetafel ausBogazkoy!ي.H O
8891.

1736..E.Laroche, Les noms des Hittites, Paris,6691221 no

,R..M Boehmer- .H .G Guterbock, Glyptik aus dem Stadtgebiet vonBogazkoy
8791.Berlin

.W .F Edgerton- .J .A Wilson, Historical Records of Ramses III: The Texts in Medinet

53.3691,،11 Chicago-ا,Habu

3791.Cf. .M Dunand, Fouilles de Byblos, ,I Paris

d.3,) Palast and Hutte. Beitrage zum Bauen and Wohnen im!س).V .M Strocka

8291.Altertum, Mainz

7891..P .M Bikai, The Pottery of Tyre, Warminster

.A Lemaire - .J - .M Durand, Les inscriptions Arameennes de Sfire et 'I Assyrie de

4891Shamshi- ilu. Geneve - Paris

08291St. Timm, Die Dynastie Omri, Gottingen

.P .J Riis, Tell Sukas :I The North- East Sanctuary and the First Settling of Greeks in

.Ploug,Tell Sukas:11 The Acgean!1260791،مم.ل,Syria and Palestine, Copenhagen

7391.Corinthian and Eastern Greek Pottery and Terracottas Copenhagen

07291.L .D Levine, Two Neo- Assyrian Stelae from Iran: Royal Ontario Museum

.S Parpola, Neo- Assyrian Toponyms (AOAT,)6 Kevelaer/ Neukirchen - Vluyn

;0791 £c Also .J .V Kinnier Wilson, The Nimrud Wine Lists (Cun. Texts from

.7291(1،,Nimrud

.S Parpola, Letters from Assyrian Scholars to the Kings Esarhaddon and Assurbanipal

.0791(1/5,AOAT)

.E .W Moore, Neo- Babylonian Business and Administrative Documents, Ann Arbor

5.391

1191,.F .H Weissbach, Die Keilinschriften der Achameniden (VAB,)3 Leipzig

.!6891(.reprint)

-_9891..J Elayi, Sidon, cite autonome de'1 empire perse, Paris

.F .K Kienitz, Die politische Geschichte Agyptens vom .7 Bis zum .4 Jahrhundert vor

.591der Zeitwende_ Berlin
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،لف!رطدر

العربيةالترجمةمقدمة

المؤلفمقدمة

والمراجعالمصادرأسماءنحتصرات

مدخل

الباكرالبرونزيالعصر:الأولالفصل

إبلامحفوظاتوعصرسوريةعنالمكتوبةالأولىالأدلةأولاً-

المصادر-ا

موجزتاريخىعرص-2

الثالثالألفنهايةحئإبلامحفوظاتعصرممذسوريةثانياً-

المصادر-ا

موحرتاريخىعرض2-

الوسيطالبرونزيالعصر:اكيئالفصل

(.مأق02008هبينه)ماسوريةفيالأموريالسياسيالحكمإقامةلاً-!اإ

المصادر-ا

موجزناريحىكرض7-

(.مق006)-0018نحو)"امملكهشحصهالعظمى1عصرثانياً-

المصادر-ا،

موجرتاريخيعرض7-

يمحاضحل!/سلاله-أ

الأحرىاالسوربةالسياسيةوالمراكرالإمارا!ا!-
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26

33
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43

45
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47
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51

55

55
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الاَشوريوالغزوالجديدةالسياسيةالوحدات

المصادر-ا

موجزتاريخىعرض2-

العامالتطررأ-

الإقليميالسياسيالتطورب-

الساحليةالمنطقةوالمدلةوالمراكرصئورا-

سوريةوحنربيدشق2-

الرسطىوالسهرلحماة3-

الشماللىوكركميش)اًرلاد(أحرشىوليتحمأل4-

(.مق745-033)نحووالفارسيوالبابلىالآشوريالحكمتحتثالثاً-سورية

المصادر-أ

موجزتاريخيعرض2-

الحديثالأشرريالعصرأ-

الحديتالابلىالعصر!-

الأحمينيينحكمتحتسوريةب-

287
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256
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أ-قطة

!-كركميش

شرمراًر-!

يترحاأو-د

حبيل-حص

سوريةلشماليالحثيالغزو!!لمثالثاً-

الأخيرالبرونزيالعصر:الثالثالفصل

(.مق0016-0135)نحووالمصريةالميتانيةالسيطرةعصرأولاً-

درالمصا-ا

موجزتاريخىعرض2-

(.مق0135-0012)نحووالحثيةالمصريةالسيطرةزمنسوريةثانياً-

المصادر-أ

موجزتاريخيعرض2-

سوريةيومصرالحثيةالمملكةتدخلأ-

عشرالثالطالقردوحئعشرالحاسالقرلىمنالسوريةب-الممالك

الميلادقبل

الرلًيسيةالشمالمماللثأ-

الرسطىالسهرلوالرنيسيهالممالك2-

واًمررو:تادءطومصرخاتيلبر3-

سرريةحريىوالمدليةالمراكر4-

الحديدعصر:الرابعالفصل

002)-)نحوالحديدعصربدايةفيوالسياسيةالعرقيةالتغيراتأولاً-

.م(ق5501

المصادرأ-

موجزتاريخىعرض2-

تطور.م(:ق-743))نحوهههالحديدعصربداياتفيسوريةثانياً-

71

77

81

85

87

09

79

99

99

155

أ17

ا17

121
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136

163
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102

302
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402
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